
جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

      غم مرگ پدر کوچک غمی نیست
                         جگر می سوزد و درد کمی نیست

      پدر زیباترین باغ وجود است
                         که بی او زندگی جز ماتمی نیست

دومین سالگرد درگذشت 

شادروان محمد رقیبی نیا )زیروئی( 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

وقتی تو نیستی، 
نه هست های ما، چونان که بایدند، 

نه بایدها...
هر روز بی تو روزِ مباداست... 

در آستانه ی دومین سالی  که در فقدان 
همسری مهربان و پدری دلسوز، شادروان 

 مهندس علی اصغر قادری
 به سوگ نشسته ایم، عصر امروز شنبه ۹۸/۱/۱۷ 
جهت غبار روبي آرامگاه ابدی اش گرد هم می آییم 
و با ذکر فاتحه ای یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

به تعدادی بازاریاب جهت پخش مواد پروتئینی و پیکان 
وانت یخچال دار جهت توزیع نیازمندیم.    ۰۹۱۵۳۶۱۴۴۲۵

به یک نیرو برای کار در ساندویچی )معلم( نیازمندیم.   ۰۹۱۲۹۱۵۰۳۶۶

شرکت بیمه البرز )سهامی عام(
 جهت تکمیل کادر پرسنلی 

خود به یک نفر نیروی انسانی بومی 
)مرد(  با مدرك تحصیلي لیسانس  و یا 
فوق لیسانس رشته های مدیریت بیمه،

 مدیریت بازرگانی  و حسابداری فارغ  التحصیل 
یکی از دانشگـاه های معتبـر و حداکثـر ۳۰ 
سـال سن بـرای اشتغـال  در شعبـه بیرجند 

نیاز دارد.
 واجدین شرایط می توانند از  تاریخ  انتشار این آگهی حداکثر به 

مدت یک هفته مدارك زیر را به آدرس: تهران - صندوق پستي۴۴۸۹/ ۱۵۸۷۵  
ارسال نمایند .

تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومي - تصویر مدرك تحصیلي  
۴ قطعه عکس رنگی ۴ × ۳ - تصویر کامل صفحات شناسنامه و کارت ملی 

 آدرس و تلفن متقاضی

شهرداري حاجي آباد در نظر دارد: در رعایت ماده 5 آئین نامه مالي شهرداري ها و به استناد مصوبه شماره 
410/پ /97مورخ 1397/12/15 شوراي محترم اسالمي شهر حاجي آباد خدمات رفت و روب معابر و پارک 
های سطح شهر  را از 15 اردیبهشت لغایت پایان اسفند ماه 1398 به شرح ذیل از طریق مناقصه کتبي به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 
1398/01/24 تا پایان وقت اداري 1398/02/02 به امور مالي شهرداري مراجعه و مدارک را پس از تکمیل 
حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/02/02 به حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
شرایط :

تضمین شرکت در مناقصه می بایست به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری واریز و یا ضمانت نامه بانکی 
معتبر ارائه گردد.

به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداري در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادات واصله مختار است.

سپرده شرکت دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند شرکت اول نگهداري  و در صورت امتناع شرکت اول سپرده وی 
 ضبط و قرارداد با شرکت دوم و سوم منعقد خواهد شد و  در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده شرکت های 

دوم و سوم نیز به ترتیب ضبط می گردد.
کلیه هزینه هاي متعلقه شامل هزینه انتشار آگهي و ... به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برنده مناقصه ملزم به ارائه گواهی صالحیت کاری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار 
جهت عقد قرارداد می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات  مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد 
بازگشایي پاکت هاي پیشنهادي ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه 1398/02/03 در محل شهرداري انجام 

خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-31501500 داخلی 5 تماس حاصل فرمایید.

شرح
مساحت قابل 

رفت و روب
) متر مربع(

قیمت برآوردی پایه 
جهت رفت و روب

) ریال(

مبلغ ضمانت شرکت 
در مناقصه

) ریال(

واگذاری رفت وروب 
معابر و پارك های 

سطح شهر

۹۷۴۵۹۴۲.۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۳۵.۶۲۵.۰۰۰

                                               
احسان كریمدادي- شهردار حاجی آباد

برگ ارائه پیشنهاد قیمت:
اینجانب :.............................................. نماینده شرکت:.................................به شماره ثبت:......................

به آدرس:...................................................................... تلفن:............................................
موارد  به  عنایت  با  و  مناقصه  موضوع  کامل  اجراي  جهت  کامل  آمادگي  اعالم  ضمن  شرکت  این 
ذکر شده و پس از بازدید کامل و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و با علم و آگاهي 
این  پیشنهادي  قیمت  مي دارم  اعالم  جامعه  قوانین  سایر  و  کار  اداره  به  مربوط  قوانین  کلیه  از 
عوارض،  کلیه  همچنین  و  کار  اداره  مصوب  کارگران  حقوقات  و  حق  کلیه  گرفتن  نظر  در  با  شرکت 
پیشنهاد مناقصه  مورد  کارهای  انجام  لحاظ  از  لذا  مي باشد  شرکت  سود  و  قانوني  کسور  ها،   هزینه 

 می نمایم که :
مبلغ..............................ریال به  ماهیانه  صورت  به  را  مناقصه  موضوع  کامل  اجراي  عملیات    

)به حروف(................................................................ریال انجام دهم.
 امضا و مهر شرکت
پیشنهاد دهنده 

آگهی تجدید مناقصه واگذاری رفت و روب معابر شهر

کمک های مردمی از  استان به سیل زدگان ادامه دارد ۲   کشف شهاب سنگی ۵۰  هزار ساله در نایبند  طبس همایش بزرگ رسول رحمت )ص( برگزار شد  ۲ ۵

شروع با امیدهای تازه

سال 97 با همه اتفاقات تلخ و شیرین 
سال  آغاز  در  حاال  و  رسید  پایان  به 
جدید امیدوار به آینده ایم. خوشبختانه 
در ماههای  آخر سال گذشته، اتفاقات 
مثبت زیادی در استان رخ داد که جای 
بازگشایی و  البته تقدیر دارد.  شکر و 
از  گذشتن  و  مرزی  تجارت  بهبود 
بهبود  شده،  ایجاد  های  محدودیت 
افزایش  و  همسایه  کشور  با  روابط 
تبادالت با وجود اوضاع خاص اقتصاد 
مثبت  رویدادهای  این  از جمله  ایران 
بود. بهبود وضع حمل و نقل هوایی و 
ورود شرکت های دیگر به این موضوع 
در استان و ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم
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نماینده ولی فقیه:
نظارت ها قوی باشد

صفحه 2

 

۴ میلیون بازدید از جاذبه های 
خراسان جنوبی در ایام نوروز

بیس هواپیمایی در فرودگاه 
پیگیری می شود

تاکید بر افزایش آمادگی برای 
جلوگیری از بروز حوادث

 استان رتبه 6 گردشگری در نوروز 
خراسان جنوبی  میزبان بیش از ۲ میلیون و نیم گردشگر نوروزی بود

۹۸ درصد رشد نسبت به پارسال

شنبه ۱7 فروردین ۱۳۹8  * ۳۰ رجب  ۱۴۴۰ * ۶  آوریل  ۲۰۱۹    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و یکم   *  شماره: ۴۳۱۶
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سرمقاله

شنبه *17 فروردین 1398 * شماره 4316

کمک های مردمی از  استان
 به سیل زدگان ادامه دارد

ارسال  از  احمر  هالل  جمعیت  تسنیم-مدیرعامل 
بیش از ۸۲۰ بسته غذایی، جمع آوری ۴۲ میلیون 
تومان کمک مردمی به مناطق سیل زده گلستان 
و لرستان خبر داد و گفت: کمک های مردمی از 
خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد و اولویت کمک 
نقدی است. شهریاری در بازدید از مراکز جمع آوری 
کمک به سیل زدگان اظهار کرد: آخرین محموله 
کمک های غیرنقدی هم دو هزار تخته موکت بود 
که چند روز قبل به این مناطق ارسال شد. وی از 
جمع آوری ۴۲ میلیون تومان کمک های مردمی 
به سیل زدگان در استان های گلستان و لرستان 
تا چند روز قبل خبر داد و گفت: جمع آوری این 
کمک ها همچنان در همه نقاط استان ادامه دارد و  
در میعادگاه های نماز جمعه جمع آوری کمک های 
مردمی ادامه داشت. وی گفت: این کمک ها عالوه 
بر کمک هایی ست که از طریق کدهای دستوری 
و  اعالم شده  و شماره کارت های متمرکزی که 
اطالعی از میزان آن در دست نیست در روزهای 
ابتدای سیل ۸۲۰ بسته غذایی یک ماهه به این نقاط 
حمل شد. وی افزود: شیوه های دریافت کمک های 
نقدی توسط هالل احمر، شماره گیری کد دستوری       
# 7۸۰ * 11۲* و یا واریز به حساب 99999 به نام 
جمعیت هالل احمر نزد کلیه بانک ها و همچنین 
شماره کارت های 61۰۴ 3379 9999 9996 )ملت( 

و 5۸9۴631۸5۰۲5973۰ )رفاه( است.

۴ میلیون بازدید از جاذبه های 
خراسان جنوبی در ایام نوروز

صداوسیما- ۴ میلیون بازدید از جاذبه های خراسان 
جنوبی در ایام نوروز انجام شد که  جاذبه های طبس 
در صدر بازدیدها بود. معاون گردشگری اداره کل 
بسیار  استقبال  به  اشاره  با  استان  میراث فرهنگی 
جاذبه های  و  اماکن  از  نوروزی  مسافران  خوب 
گردشگری و تاریخی خراسان جنوبی گفت: از ۲۸ 
اسفندماه تا کنون بالغ بر یک میلیون و 75۰ هزار و 
7۸۸ نفر در واحدهای اقامتی استان اسکان داشته اند.

عربی افزود: بالغ بر چهار میلیون بازدید از جاذبه های 
تاریخی، طبیعی، گردشگری و فرهنگی استان در 
ایام نوروز امسال انجام شده است.وی با بیان اینکه 
جاذبه های  و  اماکن  از  تاکنون  بازدیدها  بیشترین 
گردشگری شهرستان های طبس، فردوس، بشرویه، 
نهبندان و خوسف بوده است، گفت: در ایام تعطیالت 
نوروزی 37 واحد بومگردی نیز در استان به مسافران 
خدمات ارائه دادند.عربی افزود: آشنایی گردشگران 
طبیعی،  و  فرهنگی  تاریخی،  جاذبه های  و  آثار  با 
محلی  سوغات  و  دستی  صنایع  فروش  و  معرفی 
و ارائه غذاهای سنتی و اجرای بازی های بومی و 
محلی از جمله فعالیت  اقامتگاه های بومگردی در ایام 

تعطیالت نوروزی بوده است.

انجام ۶ هزار و 2۴۰ ماموریت
 اورژانس  در ایام نوروز

مهر-معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
طرح  ابتدای  از  گفت:  جنوبی  خراسان  پزشکی 
مأموریت   ۲۴۰ و  هزار  شش  نوروزی  سالمت 
توسط اورژانس استان انجام شد. عباسی در تشریح 
طرح سالمت نوروزی افزود: طرح سالمت نوروزی 
از ۲5 اسفند سال گذشته آغاز و تا ساعت ۸ صبح 
با  طرح  این  افزود:  وی  دارد.  ادامه  فروردین   17
تعداد 71 پایگاه اورژانس 115 شهری و جاده ای 
و 71 دستگاه آمبوالنس فعال و حدود ۴۰ دستگاه 
نیروی   ۴5۰ از  استفاده  با  و  پشتیبان  آمبوالنس 
فوریت های پزشکی پوشش داده شده است. وی 
فروردین 9۸  بامداد 15  تا  ابتدای طرح  از  گفت: 
است.  انجام شده  مأموریت  تعداد 6 هزار و ۲۴۰ 
وی بیان کرد: از این تعداد 63۰ مورد آن حوادث 
ترافیکی بوده که به 9۸۸ مصدوم امدادرسانی شده 
است. عباسی افزود: آمار فوتی های جاده ای نسبت 
به طرح سالمت نوروزی 97 افزایش دارد که آمار 

آن در اختیار پزشکی قانونی است.

افزایش منابع ملی برای تکمیل 
پروژه های خیرساز خراسان جنوبی

ایسنا- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی با بیان اینکه با همت خیرین، منابع 
ملی بیشتری به استان تعلق می گیرد، گفت: مجلس 
تصویب کرده که در سال 9۸، هزار میلیارد تومان 
از محل منابع ملی به پروژه های نیمه تمام مردمی 
اختصاص دهد تا پروژه ها به اتمام برسد. به گزارش 
اظهار  خبرنگاران  جمع  بیکی،در  محمدرضا  ایسنا، 
کرد: فرهنگ سازی و جذب خیرین مدرسه ساز از 
اولویت های نوسازی مدارس است چراکه به دنبال 
فرهنگ سازی این مهم، نیازهای آموزش و پرورش 
سرمایه  افزود:  وی  می شود.  برآورده  زمینه  این  در 
در  می دهند  انجام  که  وقفی  و  مردم  گذاری های 
راستای توسعه زیربنایی کشور اهمیت بسزایی دارد 
و اداره کل نوسازی مدارس هرچه در زمینه فرهنگ 
سازی تالش کند، نتیجه آن را دانش آموزان و آموزش 
و پرورش و در نهایت همه آحاد مردم به خوبی لمس 
اینکه خّیرین وقتی کمک  بیان  با  بیکی  می کنند. 
می کنند، منابع ملی بیشتری به استان تعلق می گیرد، 
گفت: در صورتی که خیران همت کنند، دولت هم در 
راستای اتمام پروژه ها کمک کننده خواهد بود چرا که 
مجلس تصویب کرده که در سال 9۸، هزار میلیارد 
تومان از محل منابع ملی به پروژه های نیمه تمام 

مردمی، اختصاص دهد تا پروژه ها به اتمام برسد.

 شروع با امیدهای تازه
 * امین جم

پایان  به  شیرین  و  تلخ  اتفاقات  همه  با   97 سال 
رسید و حاال در آغاز سال جدید امیدوار به آینده ایم.
خوشبختانه در ماههای  اخرسال گذشته ، اتفاقات 
مثبت زیادی در استان رخ داد که جای شکر و البته 
تقدیر دارد.بازگشایی و بهبود تجارت مرزی و گذشتن 
از محدودیت های ایجاد شده ، بهبود روابط با کشور 
با وجود اوضاع خاص  افزایش تبادالت  همسایه و 
اقتصادایران  از جمله این رویداد های مثبت بود.بهبود 
وضع حمل و نقل هوایی و ورود شرکت های دیگر به 
این موضوع در استان و همچنین آغاز به کار شرکت 
هواپیمایی بومی در کنار پیشرفت ها در وضع جاده 

های استان هم چشمگیر بود.
توجه بیش از پیش به معادن و خبرهایی از انتقال 
آب به استان هم بخشی از دلنگرانی هارا کم کرد.
سال 9۸ علی رغم باران های سیل آسا در اقصی 
نقاط کشور ، در استان ما با شدت کمتری همراه بود 
اما تمامی مسئوالن دست اندرکار به خوبی پای کار 
بوده و اوضاع را رصد و پیش بینی کردند.خوشبختانه 
ابتدای شروع  از  ایشان  استاندار و مجموعه همراه 
فعالیت تاکنون با جدیت و دید کارشناسی مسائل 
سرزده   های  بازدید  و  کردند  بررسی  را  گوناگون 
وی حتی در ایام نوروز نیز متوقف نشد.در کنار این 
موضوع ، ارتباطات گسترده با مسئوالن ارشد کشور 
بسیار برای استان کارساز است که از جمله آن می 
توان به سفر دکتر نوبخت و قول های ویژه برای 
استان اشاره کرد که بسیاری را به توجه دولتمردان به 

خراسان جنوبی امیدوار کرد.
در اولین دقایق سال جدیدرهبرمعظم انقالب سال 
9۸ را سال»رونق تولید« نام نهادند که امیدواریم به 
معنای واقع کلمه ، این امر در استان ما نیز محقق 
و صنایع و کارخانجات با همت و همراهی مردم و 

همکاری مسئوالن ، جانی دوباره بگیرند.
بارندگی های اخیر کشور و استان و همچنین پیش 
بینی های هواشناسی ، گویای این واقعیت است که 
سال 9۸ به نوعی ترسالی برای استان محسوب می 
شود.ومی توان امیدوار بود که آثار و برکات آن به طور 
ویژه به بخش کشاورزی استان برسد و پس از سال 
ها امید است  که از خشکسالی ها عبور کنیم.همانطور 
به  نسبت  ابتدای سال  در سخنان  نیز  رهبری  که 
شرایط پیش روی کشور اظهار امیدواری کرده اند 
، ما نیز با توجه به اوضاع فعلی استان و پیشرفت ها ، 
امیدواریم سال 9۸ با همت مردم در کنار قدرشناسی 
و عملکرد جهادی مسئوالن ، برای استان پربار بوده 

و روند توسعه استان با جدیت بیشتری دنبال شود.

راه اندازی کمپین کمک به سیل زدگان در آیسک

صداوسیما-یک گروه خانوادگی در شهر آیسک سرایان کمپین کمک به سیل زدگان کشور را راه اندازی کردند. اعضای این کمپین تاکنون 3 میلیون و ۲5 هزار تومان به آسیب 
دیدگان اهدا کردند و به مرکز نیکوکاری آیسک  تحویل دادند.بانوان شهر آیسک هم که در ایام اربعین برای پخت نان در کاظمین مستقر می شوند به سیل زدگان اخیر کشورمان 
مبلغ 1۰ میلیون ریال اختصاص دادند. هزینه ترحیم یادبود سالگرد درگذشت پدر شهید علی انصاری در آیسک نیز به مبلغ 1۰ میلیون ریال به سیل زدگان اختصاص یافت.

همایش رسول رحمت )ص( به مناسبت عید بزرگ 
مبعث، با حضور علما و روحانیان تشیع و تسنن 
خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش صدا و سیما، 
دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی کشور 
اکرم )ص(،  این همایش گفت: مبعث رسول   در 
به دنیای اسالم  تاریخ است که  روزی بزرگ در 
لطفیان  االسالم  حجت  داد.  استقالل  و  عزت 
افزود: اقتدار امروز ایران اسالمی نتیجه آموزه های 
بعثت است و رسول اکرم )ص( به ما درس عزت، 
داد. دشمن  برابر  در  ناپذیری  سازش  و   استقالل 
وی با بیان اینکه جهان، امروز تشنه سیره رسول 
اکرم )ص( است، افزود: علمای تشیع و تسنن امروز 
هم پیمان شده اند تا دوباره آموزه های ناب نبوی را 
بر سر سفره مردم بیاورند. دبیر شورای برنامه ریزی 
با اشاره به فرمایشات  مدارس علوم دینی کشور 
رهبر معظم انقالب درباره بیانیه گام دوم انقالب 
گفت: رهبر معظم انقالب در این بیانیه تاکید زیادی 
بر تمدن سازی نوین اسالمی دارند که برای تبیین 
این مطالبه مهم، علما و روحانیان تشیع  و تسنن 
لطفیان  االسالم  حجت  دارند.  سنگینی  رسالت 

عنوان کرد: انقالب اسالمی ایران محدود به داخل 
و حتی منطقه نیست و این تمدن سازی باید در 
سراسر دنیا پیاده شود. وی گفت: تبیین این تمدن 
بر عهده همه  بزرگی است که  سازی، ماموریت 

ماست و امروز باید نهضت تبیین آن را راه اندازی 
کنیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی هم 
در این همایش گفت: بعثت رسول اکرم)ص( روز 

بزرگی است که در تاریخ بشریت سابقه ندارد و 
تحولی است که بشریت را به سمت فتح قله های 

کمال هدایت می کند.
حجت االسالم رضایی افزود: بعثت سرمایه بزرگی 

است که در اختیار داریم و وقوع انقالب اسالمی 
ایران، تحول بزرگ جامعه بشریت پس از مبعث 
است که تا به امروز حفظ شده است. وی گفت: 

امروز هم  وظیفه همه ماست که باید مراقب باشیم  
این مسیر خدشه دار نشود  و باید گامی رو به جلو 

اما متفاوت از گذشته را برداریم.
امام جمعه اهل سنت اسدیه هم در این همایش 

مهمترین پیام بعثت را تکمیل اخالق در جامعه 
دانست و گفت: مشکالت امروز امت اسالمی به 
خاطر این است که اخالق پیامبر )ص( فراموش 

شده  و گرفتار خشونت و افراط گرایی شده است.
مولوی عبداللهی افزود: متاسفانه امروز مسلمانان 
تمام ظلم ها و ستم ها را علیه همدیگر روا می 

دارند و دنیای کفر هم نشسته و نگاه می کند.
وی گفت: دینی که سراسر رحمت و مهربانی است 
را طوری جلوه داده اند که سراسر خشونت و افرطی 
گری است و این درد بسیار بزرگی است. امام جمعه 
اهل سنت اسدیه ادامه داد: امروز وظیفه علمای تشیع 
و تسنن است که اخالق پیامبر )ص( و هدف اصلی 
از بعثت را در جامعه ترویج دهند تا انسان ها بدانند که 

اسالم دین مهربانی و اخالقیات است.
مولوی عبداللهی گفت: ترور علما و شخصیت های 
برجسته اسالم، امروز یکی از توطئه های دشمنان 
احساس  با  و  باشیم  هوشیار  همه  باید  که  است 
 مسئولیت در برابر این تفرقه افکنی ها بایستیم.

وی همچنین با اشاره به چهل سالگی انقالب افزود: 
با وجود همه تحریم ها و سختی ها، چهل سالگی 
را پشت سر گذاشتیم و امروز الزم است در گام 
دوم انقالب، فرمایشات رهبر معظم انقالب را برای 

جامعه تبیین کنیم.

خراسان جنوبی  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
و  هزار   ۲۰ نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  گفت: 
116 خانوار شامل 1۴6 هزار و 5۸3 نفر از مراکز 
اسکان نوروزی آموزش و پرورش استان استفاده 
با اشاره به  اند. به گزارش فارس، واقعی  کرده 
اسکان نوروزی فرهنگیان، اظهار کرد: با توجه 
به تکلیف ستاد دائمی سفرهای کشور و اینکه 

بخش اعظمی از مسافرین نوروزی را فرهنگیان 
تشکیل می دهند، این نهاد )آموزش و پرورش( 
اسکان  برای  خدمات  ارائه  به  ملزم  را  خود 
در  کرد:  بیان  وی  می داند.  فرهنگیان  نوروزی 
خراسان جنوبی  پرورش  و  آموزش  جاری  سال 
استان  سراسر  در  نوروزی  اسکان  پایگاه   1۴
پیش بینی کرد که شامل 177 آموزشگاه، هزار و 

۲۰۰ کالس درس به همراه سالن های ورزشی، 
اردوگاه ها و تمام مراکز رفاهی و خانه های معلم 

در سراسر استان بود. 
در  کرد:  تبیین  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
اسکان،  بر  عالوه  نوروزی  اسکان  ستادهای 
معرفی آثار تاریخی و اماکن گردشگری استان نیز 
انجام شد. واقعی گفت: مدرسه در حالت عادی 

مکان مناسبی برای اسکان فرهنگیان نیست، اما 
از  نوروز  ایام  در  کرد  تالش  پرورش  و  آموزش 
ظرفیت موجود برای کمک به فرهنگیان استفاده 
نیروی   ۴1۲ بکارگیری  به  اشاره  با  وی  کند. 
انسانی برای خدمت رسانی به مهمانان نوروزی، 
ایامی که مسافران نوروزی  خاطرنشان کرد: در 
بازرسی  و  ارزیابی  تیم های  شدند  داده  اسکان 

استان نیز به نحوه پذیرش و اسکان و نوع ارائه 
خدمات نظارت کامل داشتند. مدیر کل آموزش 
اسکان  به  اشاره  با  خراسان جنوبی  پرورش  و 
مسافران نوروزی در مدارس استان، خاطرنشان 
کرد: از ابتدای تعطیالت نوروزی ۲۰ هزار و 116 
خانوار شامل 1۴6 هزار و 5۸3 نفر از مراکز اسکان 
نوروزی آموزش و پرورش استان استفاده کردند.

 همایش بزرگ رسول رحمت )ص( برگزار شد 

 اسکان بیش از 20 هزار خانوار در مدارس استان  

استاندار  با  تلفنی  تماس  طی  جمهور  رئیس 
خراسان جنوبی در جریان آخرین وضع بارش ها 
و میزان آمادگی استان قرار گرفت و در راستای 
آمادگی بیشتر در جهت خدمت رسانی به مردم 
احتمالی  حادثه  هرگونه  بروز  از  جلوگیری  و 
به گزارش روابط عمومی  دستوراتی صادر کرد. 
استاندار  معتمدیان  محمدصادق  استانداری، 
خراسان جنوبی نیز در این تماس تلفنی گزارشی 
آمادگی دستگاه ها  و  نزوالت آسمانی  از میزان 

و تمهیدات حداکثری در خصوص مهار سیالب 
ها و روان آب های احتمالی و همچنین خدمت 
رسانی به مردم و وضعیت محورهای مواصالتی 

استان به دکتر روحانی ارائه کرد.  
رئیس جمهور ضمن ابالغ سالم به مردم شریف 
استان از استاندار، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، 
مدیران دستگاه های اجرایی و تمامی نیروهای 
امدادی، خدمت رسان و کمک رسان قدردانی و بر 
به کارگیری همه توان و امکانات برای جلوگیری 

از بروز هرگونه بحران و حادثه ناخواسته احتمالی 
تا حصول اطمینان از برقراری آرامش و آسایش 

مردم تاکید کرد.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در تماس تلفنی 
با استانداران سراسر کشور، ضمن اطالع از آخرین 
وضع بارش ها و آمادگی دستگاه ها، بر به کارگیری 
تمامی تمهیدات و امکانات برای مدیریت سیالب 
ها و جلوگیری از صدمات جانی و خسارات مالی به 

مردم تاکید کرد.

رئیس جمهور بر افزایش آمادگی برای جلوگیری از بروز حوادث تاکید کرد
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در تماس تلفنی با استاندار خراسان جنوبی:

دریافت  برای  گفت:  استان  فرودگاه  های  ایرنا-مدیرکل 
ها  ایرالین  از  یکی  بیس  ایجاد  و  فرودگاهی  گواهینامه 
می  انجام  الزم  های  پیگیری  امسال  بیرجند  فرودگاه  در 
برای  شده  پیش  بینی  های  برنامه   مورد  در  شود. سالمی 
سال 9۸ در فرودگاه بیرجند گفت: پیگیری برای برگزاری 
مانورهای مدیریت بحران و  مانور کامل طرح اضطرای و 
پدافند غیرعامل از جمله این برنامه هاست. وی ادامه داد: 
ایجاد بیس یکی از ایرالین ها در فرودگاه بیرجند یا کمک 
به ایجاد یک شرکت هواپیمایی منطقه  ای، گسترش فعالیت 
تجهیزات  و نصب  پیگیری خرید  قدیم،  در سایت  تجاری 
ساختمان پاویون )ایکس ری و گیت وی(، پیگیری برای جا 
به جایی سایت RCAG، پیگیری برای برگزاری دوره  های 
آموزشی تخصصی و عمومی )ایمنی SMS، ادارات کنترل 

ترافیک هوایی، الکترونیک هواپیمایی، آتش نشانی و هدایت 
زمینی، IT و واحد مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی( و 
پیگیری نصب DME جدید در سایت تقی قنبر از مهمترین 

برنامه های ما برای سال جدید است.
وی همچنین پیگیری احداث ساختمان تکنیکال بالک و برج 
مراقبت پرواز، پیگیری نصب سیستم روشنایی باند و جذب 
و عمرانی و سرمایه  ای مصوب شرکت  بهسازی  اعتبارات 
فرودگاه  ها و ناوبری هوایی ایران را از برنامه های آتی برای 
سال 9۸ در فرودگاه طبس عنوان کرد. وی درباره اقدامات 
انجام شده در فرودگاه بیرجند برای استقبال از نوروز گفت: 
برگزاری جلسه کمیته تسهیالت و خدمات نوروزی، چیدن 
سفره هفت  سین، رنگ  آمیزی جداول، زیباسازی و گلکاری 

محوطه ها از جمله این اقدامات بوده است. 

بیرجند  جمعه  امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
 گفت: باید نظارت ها در تولید، توزیع و باقی جهات قوی باشد.
به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه حجت االسالم 
عبادی در دیدار نوروزی فرماندار بیرجند افزود: هنگامی که 
با فرد تولیدکننده همکاری نمی کند بهره های  دستگاهی 
بانکی به بحران تبدیل می شود لذا بسیاری از افراد از این 
برخورد بانک ها ناراحت هستند بنابراین می طلبد که روی این 

موضوعات نظارت کافی صورت گیرد.
امام جمعه بیرجند گفت: همکاری نکردن دستگاه های مربوط 
با فرد وام گیرنده سبب می شود بهره های بانکی وی را در 
بحران فرو ببرد. وی اظهار کرد: طبق خبرهایی که می رسد، 
برخی افراد از بانک ها شاکی هستند به این صورت که ابتدا 
بانک به افرادی که قصد کار تولیدی دارند روی خوش نشان 

داده و جرأت می دهند اما تا پایان وی را حمایت نمی کنند. 
وی گفت: به خاطر اهمیتی که در مسئله جنگ اقتصادی 
وجود دارد، سال هاست مقام معظم رهبری بر روی همین 
موضوع تأکید کرده اند، لذا اقداماتی شده اما اقدامات شایسته 
صورت  کمتر  کند،  مایوس  را  دشمن  بتواند  که  قاطعی  و 

پذیرفته است.
آیت ا... عبادی با اشاره به اینکه مسئله اول ما فرهنگ بوده 
زیرا همه امور ناشی از فرهنگ است، تصریح کرد: در حال 
حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید همگان جهادگونه 
عمل کنند. امام جمعه بیرجند با اشاره به شعار سال ادامه داد: 
رونق تولید نیازمند مقدماتی است که ضرورت دارد، لذا نباید 
در مقدمات قبل از تولید لنگ بزنیم بلکه باید برای رونق 

تولید، شرایط تولید را هموار کنیم.

بیس هواپیمایی در فرودگاه پیگیری می شودامام جمعه بیرجند: نظارت ها قوی باشد
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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جلسه مجمع عمومی عادی شرکت گدار سفید بیرجند )نوبت دوم(
نظر به اینکه آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت گدار سفید بیرجند به شماره ثبت ۹۴۸ در تاریخ 
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شماره ۴۳۰۲ روزنامه آوای خراسان جنوبی انتشار گردید و جلسه مذکور به دلیل عدم 
حد نصاب تشکیل نگردید. لذا بدین وسیله از کلیه اعضا و سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه 
 مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( که در مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ راس ساعت ۱۰ در محل قانونی شرکت 

به آدرس مدرس ۱۸ - پالک ۲ برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - انتخاب هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل شرکت - انتخاب روزنامه جهت درج آگهی - اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف
 راه اندازی معدن مرمریت فدشک - تصویب ترازنامه های مالی از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷

مدیرعامل شرکت گدار سفید بیرجند

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ 
و ماده ۲۳ قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست 
داشتن اصل یا  تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار اتحادیه در روز چهارشنبه ۹۸/۱/۲۸ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰ 
جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس  شخصا به نشانی اتاق اصناف واقع در طالقانی ۳ فرعی ۸ مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک 

نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

۱-  ابوالفضل بهلگردی ۲- علیرضا جهانگرد ۳- محمد حیران ۴- سید محمد زواره ای ۵- مهدی زیوری ۶- محمد شیبانی 
۷- حسن کارکن ۸- محمدرضا مهرور ۹- محمد وفائی فرد ۱۰- ابوالفضل هراتی ۱۱- کیومرث یزدان شناس

 اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:
 ۱-  حمید حق پرست ۲- مسعود خواجه ۳- مرتضی محسنی

آریانفر -رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم التحریر و کتاب فروشان

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
 و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ۰۱/۱۷/ ۹۸  
جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  

تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر
عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع 
ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به 
فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان 

ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت 
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )۳ سری(- عکس ۴×۳ رنگی )۶ قطعه(
فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به 

مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

ایزوگام  شفیعی
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نقش سازمان های مردم نهاد 
در مدیریت بحران

ایران یکی از ده کشور حادثه خیز دنیا است. از ۴۱ نوع 
حادثه ۲۱ مورد آن در ایران اتفاق می افتد و ۶ درصد 
تلفات جهانی در ایران بر اثر بالیای طبیعی رخ می دهد.

در بحران و حوادث طبیعی، گاه عمق فاجعه آنقدر وسیع 
و مخرب است که دولت به تنهایی نمی تواند به همه 
امور در کوتاه ترین زمان ممکن و با تصیمیم گیری یک 
طرفه رسیدگی کند که در چنین اوضاعی حضور نهادهای 
برخاسته از دل مردم به شدت احساس می شود همچنین 
مباحث اجتماعی امروز به یکی از مهم ترین دغدغه 
های همه جوامع از جمله ایران تبدیل شده است و مورد 
تاکید مقامات عالی نظام نیز قرار دارد.شاید بتوان مهم 
ترین نقش سازمان های مردم نهاد را افزایش مشارکت 
به  دانست.باتوجه  جامعه  توسعه  و  اجتماعی،پیشرفت 
تجربه جهانی در مدیریت بحران باید به دنبال مدیریت 
بحران اجتماع محور بود، درگیر ساختن نیروهای بومی 
محلی در برنامه ریزی،سیاستگذاری، هماهنگی، کنترل 
و سازماندهی مدیریت بحران با هدایت دولت و اولویت 
پرداخت بسیاری از کمک های بالعوض به سازمان های 
اجتماع محور که همان سازمان های مردم نهاد هستند از 
راه های موفقیت یک دولت است.سازمان های مردم نهاد 
به مثابه تشکل های یاری رسان، به واسطه برخورداری از 
مولفه هایی چون تخصص، چابکی و سازمان یافتگی می 
توانند در مواقع بحران، دوشادوش دولت در مسیر خدمت 
رسانی به جامعه گام بردارند پس می توان گفت باتوجه به 
اهمیت مشارکت مردم در مدیریت بحران، سازمان های 
مردم نهاد  از تاثیرگذارترین اقشار جامعه در کنار نیروهای 
عملیاتی و اجرایی دولتی به حوزه پیشگیری از قبل از 
بحران، آسیب دیدگان کمک کند. در مدیریت بحران 
سه نهاد اصلی دولت،بخش خصوصی،جامعه مدنی نقش 
اساسی را دارند در بحران های اخیر جامعه مدنی)سازمان 
های مردم نهاد( ثابت کردند که بدون هیچ گونه نگاه 
سیاسی،تشریفات،خودنمایی می توانند  همچون بخش 
های دیگر جامعه در سراسر کشور به مردم و سازندگی 
ایران عزیز تالش کنند.باتوجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری و رویکرد جوان محور رئیس جمهور به حوزه 
از  توانند موجی  جوانان سمن های حوزه جوانان می 
همراهی، رونق، تولید و مشارکت را در کشور فراهم 
کنند.  وقوع سیل با روزهای آغازین سال نو همراه شد و 
مشغولیت های مردم و حتی اهالی رسانه باعث شد آن طور 
که باید و شاید از همان ابتدا خبر این فاجعه از گستردگی 
الزم برخوردار نباشد اما به مرور زمان و سرایت سیل به 
دیگر استان های کشور خصوصا شیراز،لرستان،خوزستان 
عمق فاجعه بیشتر احساس شد،در مواقع بحران همه می 
خواهند کمک کنند اما وقتی بحث از مدیریت بحران 
است، باید بتوانیم کمک های حاصل از محبت و جوشش 
مردمی را ساماندهی کنیم که از هدر رفتن آنها جلوگیری 
شود.همه می خواهند کمک کنند اما مدیریت ها باید 
یک کاسه شود،شکل و جهت پیدا کند و تخصصی شود.

از این رو بهتر است در مواقع بحران کمک های مردمی 
مدیریت شود و این کمک ها بسمت نهادهای مردمی 
هدایت شود.بهتر است تا جای ممکن اشخاص راسا به 
جمع آوری کمک نپردازند و نخبگان مردم را به سمت 
کنندسازمان  هدایت  ها  سمن  در  اجتماعی  مشارکت 
های غیر دولتی خصوصا سمن های حوزه جوانان در 
حادثه اخیر سیل به نسبت سال گذشته توانستند عملکرد 
بهتر و هماهنگی بصورت کشوری را از خود ارایه دهند 
و باسرعت دقت و صحت بیشتری به کمک رسانی 
پرداختند.این نشان می دهد که این سازمان ها طی 
سال گذشته کارآمدتر شده و توانسته اند به جایگاه بهتری 
دست یابند.با این وجود جامعه همچنان به تقویت هرچه 
بیشتر سمن ها نیاز دارد؛چرا که سمن ها بازوان پرتوان 
مردمی هستند که می توانند در شرایط دشوار به یاری 
دولت و نهادهای رسمی آمده و از شدت آالم اجتماعی 
بکاهدباتوجه به حادثه اخیر که کل کشور را تحت تاثیر 
قرار داد سازمان های مردم نهاد توانستند در این بحران 
برای اقشاری چون کودکان،زنان و سالخوردگان برنامه 
های سرگرمی، آموزشی و توانبخشی داشته باشند.این 
سازمان ها در حوزه بهداشت نیز با ارایه خدماتی چون 
کمک های اولیه بهداشتی،سالمتی و ساخت سرویس 
های بهداشتی، توانستند یاری رسان بخش دولتی باشند.

حمایت های روانی و اجتماعی از آسیب دیدگان نیز یکی 
از مهم ترین موضوعاتی بود که سمن ها در مدیریت 

بحران خصوصا سیل اخیر به آن توجه داشتند.
مرضیه شهریاری- دانشجوی ارشد مخاطرات محیطی

طبس مقصد اول گردشگران در استان

صداوسیما- از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون طبس مقصد اول گردشگران در خراسان جنوبی بوده است. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس گفت: از ۲7 اسفند 
تا ۱۴ فروردین بیش از ۲ میلیون و 30۹ هزار گردشگر از جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری شهرستان طبس بازدید کردند.بهبهانی افزود: در این مدت همچنین ۹۹۵ هزار و ۲۹۴ نفر 

در فضاهای اقامتی شهرستان از قبیل هتل ها، زائر سراها، کمپ های موقت، مهمانسراهای ادارات، مجموعه های اقامتی، خانه مسافر و مدارس شهرستان اقامت داشته اند.

کاری- استان مرزی و کویری خراسان جنوبی با 
افغانستان و ۶ استان کشور همجوار است و از حدود 
۲ هزار و ۲00 اثر شناسایی شده فرهنگی، تاریخی 
و طبیعی این استان تاکنون 8۶0 اثر در فهرست 
آثار ملی ایران ثبت شده است. همچنین باغ اکبریه 
بیرجند، قنات بلده فردوس، بیابان لوت و حوله 
بافی روستای خراشاد در فهرست میراث جهانی 
ثبت است. خراسان جنوبی مسیر عبور هموطنان 
به سمت مشهد مقدس و در بهار دارای آب و 
هوای مناسب برای گردشگری است. همه ساله 
با آغاز سال نو و فرارسیدن تعطیالت نوروز، ایرانی 
ها تصمیم به سفر به نقاط دیدنی  و گردشگری 

می گیرند و سازمان هاي گوناگون درگیر موضوع 
مسافرت هاي نوروزي مي شوند چرا که بیشترین 
شود.  مي  انجام  کوتاهي  مدت  سفرها  حجم 
خوشبختانه امسال به گفته کارشناسان  خراسان 
جنوبی شاهد افزایش گردشگر نسبت به سال های 
قبل بود و خیلی از هموطنان و حتی گردشگران 
خارجی این استان را برای سفر انتخاب کردند.

 2 میلیون و 600 هزار نفر از
 جاذبه های گردشگری 

خراسان جنوبی دیدن کردند

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
از  بیش  گفت:  گردشگری  و  دستی  صنایع 
نوروز  ابتدای  از  نفر  هزار   ۶00 و  میلیون   ۲
و  تاریخی  فرهنگی،  های  جاذبه  از  امسال 
ادامه  عربی  اند.  کرده  دیدن  استان  طبیعی 
از  بازدید  میلیون  چهار  بر  بالغ  همچنین  داد: 
و  گردشگری  طبیعی،  تاریخی،  جاذبه های 
بیان  با  است.وی  شده  انجام  استان  فرهنگی 
و  اماکن  از  تاکنون  بازدیدها  بیشترین  اینکه 
طبس،  شهرستان های  گردشگری  جاذبه های 
بوده  خوسف  و  نهبندان  بشرویه،  فردوس، 

است، گفت: در ایام تعطیالت نوروزی 37 واحد 
ارائه  بومگردی در استان به مسافران خدمات 
می دهند. وی با اشاره به اینکه بازدید از جاذبه 
های گردشگری در سال گذشته ۵۱۹ هزار و 
3۱0 نفر بوده است، افزود: خوشبختانه در سال 

۹8 با رشد ۹7 درصدی مواجه شدیم.

اقامت بیش از یک میلیون و 350 هزار 
مسافر در خراسان جنوبی 

وی افزود: از ابتدای طرح نوروزی یعنی ۲8 اسفند تا 
دوازدهم فروردین یک میلیون و 3۵0 هزار مسافر 

اقامتی خراسان جنوبی چون مدارس،  در مراکز 
اسکان های موقت، مهمان پذیرها و اقامتگاه های 
بومگردی اقامت داشتند. معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: آشنایی 
گردشگران با آثار و جاذبه  های تاریخی، فرهنگی 
و طبیعی، معرفی و فروش صنایع دستی و سوغات 
محلی و ارائه غذاهای سنتی و اجرای بازی های 
بومی و محلی از جمله فعالیت های جانبی اقامتگاه 

های بومگردی بوده است.

اقامتگاه های بومگردی 
ظرفیتی عظیم برای رونق گردشگری

بومگردی   اقامتگاه های  استاندار هم عنوان کرد: 
ظرفیتی عظیم برای کمک به رونق گردشگری در 
استان است. معتمدیان گفت: امسال شاهد افزایش 
حضور گردشگران بودیم و خراسان جنوبی ششمین 
استان کشور در زمینه گردشگری در نوروز بود. 
وی افزود: بومگردی هم اتفاق جدیدی در حوزه 
گردشگری استان است که می تواند نقش عمده ای 
در رونق گردشگری و اقتصاد این بخش در روستا ها 
داشته باشد و رونق گردشگری در روستا ها جزو 

برنامه های توسعه ای ما در استان است.

تولید بیش از 60 محصول در 
روستاها و مناطق عشایری 

معتمدیان  ادامه داد: ۶0 نوع محصول در روستا ها 
و مناطق عشایری استان تولید می شود که برای 
عرضه و فروش نیازمند ایجاد بازارچه در مناطق 
به شناسایی  اشاره  با  است. وی  استان  مختلف 
اثر   ۴ تاکنون  گفت:  استان  در  ملی  اثر   ۱۵00
تاریخی و گردشگری استان شامل باغ و عمارت 
دستی  صنایع  روستای  بیرجند،  اکبریه  تاریخی 
دهسلم  روستای  و  فردوس  بلده  قنات  خراشاد، 
نهبندان در فهرست جهانی ثبت شده و این زمینه 

ورود گردشگران داخلی و خارجی زیادی را فراهم 
کرده که رو به افزایش است و تحول این بخش 

را در پی دارد.

3۸ هزار نفر از باغ های تاریخی 
بیرجند بازدید کردند

مدیر پایگاه باغ های تاریخی خراسان جنوبی نیز 
ابتدای تعطیالت نوروزی قریب به 38  از  گفت: 
هزار نفر از باغ های تاریخی بیرجند بازدید داشته اند.

استقبال  از  خرسندی  ابراز  با  فر  جنتی  محمد 
بیان  بیرجند  تاریخی  باغ های  از  مردم  گسترده 
کرد: از این تعداد ۲0 هزار نفر از باغ و عمارت 
اکبریه بازدید کردند که بیشترین میزان بازدیدها را 
به خود اختصاص داده است. جنتی فر با اشاره به 
برنامه های اجرایی برای مسافران نوروزی در باغ 
اکبریه بیان کرد: نمایشگاه عکس بناهای تاریخی، 
موزه مشاهیر و نمایشگاه لباس های سنتی بیرجند 
به روی عالقه مندان باز بود. وی با بیان اینکه 
هزار  چهار  به  قریب  بیرجند  فرنگی  کاله  ارگ 
گفت:  داشته،  کننده  بازدید  هزار  پنج  تا  و ۵00 
و  هزار  از هشت  بیش  آباد  رحیم  باغ  همچنین 
۵00 بازدید کننده داشته است.مدیر پایگاه باغ های 

تاریخی خراسان جنوبی بیان کرد: باغ شوکت آباد 
بیرجند هم از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون 
قریب به پنج هزار نفر را به خود جذب کرده است.

رشد 10 درصدی بازدیدها از 
جاذبه های گردشگری بیرجند

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نشان  آمارها  مقایسه  کرد:  اظهار  هم  بیرجند 
جاذبه های  از  بازدیدها  درصدی   ۱0 رشد  از 
زمانی  بازه  در  بیرجند  شهرستان  گردشگری 
اظهار  فوالدی  دارد.  قبل  سال  به  نسبت  نورزو 

کرد: باغ اکبریه، قلعه بیرجند، ارگ کاله فرنگی، 
شوکت آباد،  باغ  رحیم آباد،  باغ  خراشاد،  روستای 
موزه های بیرجند از جمله جاذبه های گردشگری 
شد:  یادآور  است.فوالدی  بیرجند  شهرستان 
بیرجند  شهرستان  سه نقطه  در   ۹8 نوروز  در 
روستای  و  خراشاد  روستای  اکبریه،  نام  به 
نوروزگاه ها  این  که  داشتیم  نوروزگاه   حسین آباد 
شامل برنامه هایی چون موسیقی مقامی، نمایش 

قصه های محلی و آئین های سنتی بود.
وی گفت: ظرفیت اسکان مسافران و گردشگران 
 ۶ هتل،  پنج  درس،  کالس   ۱30 شامل  نیز 

مهمان پذیر و دو اقامتگاه بومگردی بود.

رقص محلی و کف بیرجند 
تجربه تازه ای بود

فرزانه سیاح که از کرج به خراسان جنوبی سفر 
کرده، گفت: مردم این  استان  لهجه بسیار شیرین 
و جالبی دارند و تالش کردم آن را یاد بگیرم. وی 
 که از باغ اکبریه و روستای خراشاد بازدید کرده ،
اظهار می کند: رقص محلی و کف بیرجندی تجربه 
تازه ای بود که در استان شما کسب کردم. وی با 
بیان اینکه خراسان جنوبی مردمانی مهمان نواز و 

خونگرم دارد، افزود: خوشبختانه در طول اقامت چند 
روزه ام در شهرستان بیرجند با مشکلی مواجه نشدم 
و مسئوالن برای رفع مشکالت احتمالی پاسخگو 
هستند. وی ابراز امیدواری کرد: در سال های آتی از 
سایر جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی بازدید 
داشته باشد و قول داد که همشهریان و آشنایان را 

برای دیدن از این استان بکر تشویق کند. 

فرهنگ مشابهی با
 خراسان جنوبی داریم

خراسان  به  قوچان  از  که  هم  محمودیان  رضا 

جنوبی سفر کرده، بیان می کند: استان ما با شما 
اشتراکات فراوانی دارد و فرهنگ مشابهی داریم

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های 
زیادی در زمینه گردشگری است، افزود: پراکندگی 
برخی از این جاذبه ها و آشنا نبودن مسافران با مسیر 
آن ها موجب می شود که از تماشای زیبایی های 
استان محروم بمانیم. محمودیان بیان کرد: الزم 
است برای معرفی جاذبه بیش از گذشته تالش شود 
تا بتوانیم جاذبه های بیشتری از این استان را دیدن 
کنیم. وی ابراز امیدواری کرد: در شهرستان هایی 
مانند فردوس و بیرجند اقامت داشته ام و از نظافت 
این مکان ها و رفتار رضایت بخش شهروندان و 

مسئوالن بسیار خرسند  هستم.

کویر بسیار جذاب است

منصوره موسوی که از غرب کشور به استان سفر 
کرده هدف از این گردش را بازدید از کویر عنوان 
و گفت: این کویر بکر و دست نخورده بسیار جذاب 

بود و امیدوارم برای حفاظت آن کوشا باشید.
وی ادامه داد: از موزه های استان هم دیدن کردیم 
آن  گوناگون  با قصه های  ها  موزه عروسک  و 

منحصر به فرد بود.

 

سالم وقت بخیر. درخصوص قیمت مرغ سوال بنده از ر 
مسئوالن  این است که باالخره مقصر در این افزایش قیمت 
نهاده ها یا جوجه یک روزه کیست؟ چرا مردم باید تاوان بی 
مسئولیتی یا سیاسی کاری دست اندرکاران را بدهند، مگر 
آن مسئولی که مکرر مصاحبه می کند و می گوید نرخ 
گوشت مرغ برای مصرف کننده ۱۱۵00تومان است از 
قیمت جوجه و سویا و غیره اطالع ندارد؟ چرا با اعصاب 
 مردم بازی می کنید؟چرا با مردم شفاف و صادقانه سخن 
که  شود  نمی  پیدا  مسئولی  کشور  در  گویید؟  نمی 
اصل واقعیت گرانی را به مردم بگوید و خالص؟ جان 
بازار و  از این نابسامانی های  مردم به لب آنها رسیده 
وقتی بازنشسته  یک  عنوان  به  بنده  ها...   دروغگویی 
کدام  به  ندارم  هم  را  مرغ  خرید  توان  دیگر  بینم  می 
تشکیالت دولتی وغیر دولتی خوش بین باشم؟ وقتی با 
پول قیمت یک کیلوگوشت گوسفند در اوایل سال ۹۶ 
اکنون یک مرغ کوچک هم نمی دهند!!!  امید به زندگی را 

درکجای این میهن جستجو کنم؟ ومن ا... التوفیق...
ارسالی به تلگرام آوا
با تبریک سال نو و آرزوی داشتن  سالی با برکت و پر از 
معنویت برای شما و مسافران و گردشگران  و زوار محترم 
مجتمع فرهنگی  مذهبی بلنجیر. از آبان ماه جاده های 
بلنجیر بر اثر سیل آب های که آمده تخریب شدند اکنون 
با توجه به تاکید موکد  فرماندار محترم شهرستان خوسف 
به ترمیم و بازسازی مسیر های  منتهی به مجتمع بلنجیر 
هیچ گونه توجهی شایسته از طرف اداره راه نشده است 
که بلنجیر سه ماهه مخزن های آب خالی هست هرچی 
به اداره راه مراجعه می کردیم یا آماده باش میگفتن 
هستن یا دستگاه خراب است و بهانه های دیگه از آبان 
ماه ما جوابی برای باز گشایی راه ها از اداره راه نگرفتیم. 
اگر  اداره عشایری نبود  که به حق با  توجهی که به 
مناطق عشایر نشین دارد مخصوصا  ریاست محترم  و 
کارکنان خدوم  آن شاید مشکالت ما قابل حل نبود و 
بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس خویش را ار اداره امور 
عشایری اعالم می نماییم و عاجزانه از  اداره راهداری  
درخواست داریم باید بیش از این در صحنه مشکالت 

مردم حضوری فعاالنه داشته باشد .
ارسالی به تلگرام آوا
سالم شهرداری محترم که بدون در نظر گرفتن وضعیت، 
اقدام به پیاده رو سازی و حذف پارکینگ حاشیه خیابان 

کرده اید ساعت ۱۱ ظهر پارکینگ طبقاتی جا ندارد!
۹۱۵...۹۱8

مسئوالن  گوش  به  لطفا  عزیز  آوای  خدمت  سالم 
های  اتوبوس  برسونید  شهر  شورای  و  اتوبوسرانی 
شخصی که زیر نظر شما هستن بجای اینکه از آزادی 
تا آخرغفاری میدان راه و ترابری بیان بهتر نیست تیکه 
راه میدان تا علی آباد )شهرک بعثت( را هم بیان تا هم 
مردم به کارهای روزانه خود برسند و از همه مهمتر 
روزهای تعطیلی که اتوبوس نیست بین ما و اهالی آخر 

غفاری تبعیضی  نباشد اگر رسیدگی شود سپاسگزارم.
۹۹0...0۴۹

لطفا به شورای شهر و اتوبوسرانی برسونید اجازه بدین روز 
اول سال ۹8 برسه بعد کرایه شهری رو ۲00 تومان زیاد 
کنید در ضمن مسیرهای بیرجند نصف مشهد نیست اما 

کرایه اتوبوس های بیرجند دو برابر مشهد ممنون
۹33...۱۶0

تشکر و قدردانی از مامور کالنتر ی ۱3جوادیه بیرجند 
جناب آقای نوکی و  همکارشون، گشت کالنتری محدوده 
معصومیه پایین ساعت 3 نیمه شب جمعه خودروهای پارک 
شده حاشیه  خیابون را یکی یکی در این هوای سرد بخاطر 
اینکه در خودروها باز نباشه  بازدید می کردن خسته  نباشید 

ممنون و متشکرم از برخورد خوبشون.
۹3۹...۹۱۵

به عناوین مختلف از کسبه عوارض  و مالیات و... می 
گیرید و در تنگناهای به وجود آمده برای نظام انتظار 
همکاری و همراهی از کسبه را دارید ولی توانایی جمع 
هیچ  بدون  را  قاچاق  اجناس  که  دستفروشانی  آوری 
واهمه ای در شهر می فروشند و اتفاقا اکثرشان اتباع 
خارجی بدون مجوز کسب نیز هستند را ندارید آیا با این 
وضعیت می خواهید از رونق تولید حمایت کرده و به 

شعار سال جامه عمل بپوشید؟
۹۱۵...۴۲3

 ارگانی هست که به نرخ تاکسی های برون شهری 
هم نظارتی داشته باشد؟نرخ نفری که جلوی تاکسی 
بنشیند با سرنشینان عقب ۲000 تومان تفاوت یعنی چه 
واقعا؟؟ این طبق کدام قانون نوشته شده اگر لطف کنند 
و برای عموم روشن کنند ممنون می شویم . چرا باید 
مسیر یک شهرستان تا مرکز استان در ایام رشد ۲000 
تومانی داشته باشد یعنی سرنشین جلو ۴000 اضافه 

بدهد . آقای استاندار می شنوید؟؟؟؟؟
ارسالی به تلگرام آوا

 استان رتبه 6 گردشگری در نوروز 
9۸ درصد رشد نسبت به پارسال

خراسان جنوبی  میزبان بیش از 2 میلیون و نیم گردشگر نوروزی بود یادداشت

کار
رست

 : د
سها

عک

آگهی اخطاریه افراز پالک ۷۳۵۴ فرعی از ۱۵۵۴- اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقایان و خانم ها حسین آزادی مود، زهرا جمالی، غالم احمد خسروی، محمد حسین فالحی، فرشته سبزکار، 
محمدرضا خسروی،محمد خونسرد، رمضان فائقی نژاد، حسین مودی، رضا حسن پور، صفیه قاسمی، حجت خسروی، محمد 

علی خسروی، یاسر خسروی و حسین حسنی  و غیره تعدادی از مالکین مشاعی ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۷۳۵۴ فرعی از ۱۵۵۴- اصلی 
واقع در بخش ۲ بیرجند درخواست افراز سهام مشاعی خود از پالک مذکور نموده اند و چون دسترسی به سایر مالکین مشاعی پالک فوق 
مقدور نمی باشد مراتب به کلیه مالکین مشاعی اعالم که در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ساعت ۱۰ صبح در محل این اداره یا وقوع ملک مذکور به 
آدرس بیرجند- پشت میدان تره بار – طرح ۵۵ هکتار کارگاهی حاشیه بلوار حاضر تا عملیات افراز وفق مقررات انجام گردد. ضمنا عدم حضور 

مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۳۱۹۰ اجرایی آقای رمضان عرب زاده و قاسم عرب زاده محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 
۱۲۱/۳۴۱/۹۳۴ ریال در حق آقای عباسعلی رحمتی و مبلغ ۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در 

قبال بدهی محکوم علیهما یک قطعه زمین مزروعی )۲۶۴ سهم مشاع از ۵۹۳۴۰ سهم عرصه و اعیان( پالک صفر فرعی از ۱۹۸۷ اصلی 
 بخش ۲ بیرجند )که حسب نظر کارشناس منتخب: قطعه زمینی است با کاربری زراعی واقع در شمال اراضی حاجی آباد و در امتداد خیابان 
ولی عصر )عج( می باشد. دارای بافت شنی رسی،  مشاع فاقد اشجار و مستحدثات می باشد( معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد و پنج میلیون 
و ششصد هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد.  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت 

دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

 دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۰۶۳۹ اجرایی آقای افشین آشوری فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۷۶/۹۷۱/۳۰۲ 
ریال در حق خانم نسرین ترنجبینی و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم 

علیه یک دستگاه تولید بتن سبک پرتابل )فوم بتن که حسب نظر کارشناس منتخب: دارای میکسر به ظرفیت مخزن ۱/۷ مترمکعب با موتور 
گیربکس حلزونی ۵/۵ کیلو وات  و مونو  پمپ ۸۰ با الکتروموتور ۱۵ و تجهیزات مرتبط و کمپرسور هوا با موتور ۵/۵ کیلو وات و ۳ عدد مخزن 
هوای شرده  ۱۵۰ لیتری و باالبر پیچی به طول ۳/۵ متر و قطر ۲۰ سانتی متر با موتور گیربکس ۴ و دارای تابلوی برق اینورتر و شاسی فلزی ۴ 
چرخ( معرفی و توقیف و به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ از ساعت 
۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تثبیت حدود پالک های ۲۶ و ۳۲ و ۵۷ فرعی از ۸۶۰ - اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقای علی کیهان نژاد مالک دو سهم مشاع از هشت سهم پالک ۳۲ فرعی از ۸۶۰- اصلی بخش ۲ و یک دانگ و 
نیم مشاع از ششدانگ پالک ۲۶ فرعی از ۸۶۰- اصلی و سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۷ فرعی از ۸۶۰- اصلی بخش ۲ 

بیرجند درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته 
مراتب به کلیه مالکین و مجاورین پالک فوق اعالم که در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع 

ملک به آدرس روستای زاریز بیجار حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۰۶۵۳ و ۹۷۲۱۵۳ اجرایی آقای عباس فتوحی نسب فرزند رمضان محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۱۹۵/۲۸۲/۰۰۰ ریال در حق خانم کوچک خدادادی و مبلغ ۱/۵۷۵/۰۰۰ ریال حق االجرا )بابت پرونده ۹۶۰۶۵۳(  در حق 

دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ به شماره انتظامی ۹۴ د ۲۶۶ ایران ۳۲ که هم اکنون در پارکینگ 
 نظام گستر نگهداری می گردد )و حسب نظر کارشناس منتخب دارای دو گلگیر جلو رنگ و درب موتور گریسی و مقداری رنگ خورده 
می باشد و سایر قسمت های خودرو بدون رنگ خوردگی می باشد. وضعیت الستیک ها مجموعا سی درصد می باشد. بیمه بدون تخفیف 
سنوات و تا شهریور ۹۸ اعتبار دارد. معاینه فنی تا مهر ۹۸ اعتبار دارد. شیشه جلوی خودرو شکسته می باشد. از نظر فنی سالم و تازه تعمیر 
می باشد. مدل ۱۳۸۱ می باشد. مدارک موجود خودرو کارت، بیمه نامه، کپی معاینه فنی و معاینه فنی دوگانه سوز( معرفی و توقیف و به مبلغ 
یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۰/۳۰ صبح 
در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده 

از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت سامان راه ماژان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۹۳۱۹ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای احمدعلی اربابی زابلی به شماره ملی ۳۶۷۳۴۶۳۷۹۹ به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای درمحمد شه بخش به شماره ملی ۳۷۱۹۳۳۰۷۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس عمید به شماره ملی 
۰۹۳۷۶۹۴۴۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مسعودی مقدم به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۲۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای آقای احمدعلی 
اربابی زابلی )رئیس هیئت مدیره( و آقای سعید مسعودی مقدم )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418517(



موفقیت و انرژی

استرس

خلق شادی درونی

انگیزه های بیرونی مبنای شادی افراد شاد نیستند زیرا 
اگر انگیزه های بیرونی، از بین بروند شادی آنها نیز 
زایل می گردد و حال خوب شان خراب خواهد شد. 
پس افراد شاد همیشه دنبال منابع درونی انرژی مثبت 

هستند و روی ذهن خود تمرکز می کنند.
این افکار شماست که می تواند اعمال تان را تحت 
تاثیر قرار دهد، بنابراین اگر منفی نگر باشید، آینده 
روشنی نخواهید داشت. افراد مثبت نگر اعتقادی به 
بهانه هایی که به ذهن شان خطور می کنند، ندارند و 
چنانچه پیش از این گفته شد آن ها موفقیت خود را 
از طریق مثبت نگری و پیدا کردن وجه مثبتی از هر 
مشکل، کسب می کنند. افکار منفی همیشه مانعی بر 
سر راه موفقیت است پس هرگز اجازه ندهید افکار 

منفی شما را ناراحت کند. 

بالیی به نام نگرانی و استرس

اگر شما درست در همین لحظه، با اضطراب مخرب 
درگیر هستید یک میانبر پیدا کنید 

 همه ما در طول روز بارها و بارها با استرس درگیر 
می شویم و طبیعی است که کودکان مان هم به فراخور 
درک خود، استرس را به شکل ها و شدت های متفاوتی 
تجربه کنند. استرس گاهی خود را با نگرانی از برخورد 
به خودرویی که با سرعت طول خیابان را طی می کند 
نشان می دهد و در این شرایط، وجودش مایه نجات 
کودک شده و به سالمت زندگی اش کمک می کند. 

این احساس را می توانیم استرس مفید بدانیم. 
گاهی هم اضطراب به شکل دیگری بر زندگی کودک 
تاثیر می گذارد. مثال او نمره پایینی را در امتحان مهم 
پایان ترم می گیرد و به خاطر ترس از شرمندگی در 
میان همساالن و مواخذه شدن توسط معلم و خانواده، 
دچار استرس می شود؛ این اضطراب گرچه کودک را 
زمان طوالنی تری درگیر می کند، اما می توانیم آن را 
استرس بی ضرر بنامیم. چراکه با حمایت اطرافیان و 
ایجاد بستر مناسب برای جبران، قابل برطرف شدن 
است. ما حتی می توانیم اضطراب ناشی از، از دست 
دادن یک دوست یا یک عزیز را هم بی خطر بدانیم 
و امیدوار باشیم که حلقه حمایتی اطراف کودک، تاثیر 
مخرب این فقدان را کمتر کند. اما استرس، همیشه به 
شکل بی ضرر یا مفید، کودک را با خود درگیر نمی کند.

ما می خواهیم از یک نوع دیگر استرس با شما صحبت 
کنیم، از »اضطراب مخرب!« که سایه اش تا مدت ها 
روی زندگی کودک سنگینی می کند و حتی ابعاد دیگر 
زندگی اش را هم تحت تاثیر قرار می دهد. اضطراب 
مخرب، به سادگی از زندگی کودک دست نمی کشد و 
مثل یک همراه موذی، یک همراه سمی موذی، همه 

زندگی اش را مسموم می کند.
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عسل و دارچین موثر در مبارزه با 
آلودگی و جوش های پوستی و آکنه

بیماری های  برای درمان  با عسل  دارچین  ترکیب 
پوستی مانند آکنه و جوش و یا آلودگی های پوست 
مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های ضد باکتریایی، 

ضد التهابی و آنتی اکسیدانی عسل که برای درمان 
 زخم ها و سوختگی ها مورد استفاده قرار می گیرد
می تواند باعث کاهش عفونت های پوستی شده و 
دارای تاثیر بیشتری نسبت به داروهای معمولی است.
این دو ماده ی معجزه آسا دارای هماهنگی بیشتری با 

بدن انسان هستند.

آبلیمو و آبغوره بخوریم
 یا سرکه و آب نارنج؟ 

از بین آبلیمو، آبغوره،سرکه و آب نارنج که به عنوان 
ای  تغذیه  ارزش  کدام  شوند،  می  استفاده  چاشنی 
باالتری دارند؟ چون ویتامین C آنها در همان ساعت 

 اول پس از آبگیری از بین می رود. مصرف همزمان این 
چاشنی ها منع خاصی ندارد، به شرط اینکه مشکلی 
از نظر گوارشی نداشته باشید. چاشنی ها همه اسیدی 
هستند و مصرف زیادشان در کسانی که مشکالت 
گوارشی دارند، تحریک کننده است و باعث کاهش 

فشارخون می شود.

تقویت حافظه
 با یک نوشیدنی ساده

نوشیدن قهوه افزون بر جلوگیری از ابتال به برخی 
بیماری ها می تواند سبب افزایش تمرکز و باال رفتن توان 
ذهنی شود، قدرت دانه های قهوه حتی با نگریستن به 

تصویر آن با بوییدن یک فنجان قهوه هم ایجاد می شود. 
کافئین موجود در قهوه از انباشت پروتئین سمی آلفا 
سینوکلین در مغز جلوگیری می کند، این پروتئین یکی 
از اصلی ترین دالیل در رشد و توسعه هر 2 نوع بیماری 
آلزایمر و پارکینسون است.     همچنین این نوشیدنی 

موجب  کنترل سطح هوشیاری در افراد  می شود. 

تخم مرغ موجب بهبود عملکرد بدن
 و جبران کمبود آهن می شود

تخم مرغ موجب بهبود عملکرد بدن، جبران کمبود آهن، 
تقویت بدن، مقاوم سازی بدن برای مقابله با میکروب ها، 
پایین آوردن کلسترول بدن، کاهش وزن، بهبود سالمت 

مغز، تقویت بینایی، ترمیم استخوان ها، حفظ سالمت مو، 
حفظ انرژی بدن، شادابی پوست، حفظ سالمت کبد، 
براق کردن ناخن ها، رفع کم خونی و ترمیم سلول های 
بدن از فواید مصرف تخم مرغ برای بدن انسان است.
بر همین اساس این ماده به دلیل حفظ انرژی بدن برای 

سالخوردگان نیز توصیه می شود. 

شلغم برای بیماران
 دیابتی خوب نیست

خوردن شلغم همراه با سطح باال پروتئین به طور 
منظم و متوسط برای بیماران دیابتی و یا کسانی 
که در معرض خطر دیابت قرار دارند بسیار مفید 

جلوگیری  خون  قند  ناگهانی  افزایش  از  و  است 
می  کمک  دیابت  کنترل  به  نتیجه  در  کند  می 
کند. خوردن بیش از حد شلغم می تواند وضعیت 
این به آن دلیل است  بیمار دیابتی را بدتر کند. 
سیستم  در  شکر  جذب  میزان  است  ممکن  که 

افزایش یابد.

تخم آفتابگردان مزایای فراوانی برای سالمت ما دارد که در درازمدت یک زندگی سالم را تامین می کند. شما می توانید از 
مزایای بهداشتی تخم آفتابگردان در دو روش مختلف استفاده کنید. یک راه از طریق مصرف دانه های آفتابگردان است و 
دیگری از طریق مصرف روغن آفتابگردان. دانه های آفتابگردان هضم، قدرت مغز و عملکرد سیستم قلبی عروقی را بهبود 
می بخشد و غنی از منیزیم، پتاسیم، سلنیوم، روی و آهن هستند. از سوی دیگر، روغن آفتابگردان از بروز بیماری های 
قلبی جلوگیری می کند و یک نگهدارنده رطوبت عالی برای پوست است.دانه های آفتابگردان دارای مقادیر بسیار پایینی 
از کلسترول و سدیم هستند، بنابراین از قلب شما در مقابل ابتال به بیماری ها محافظت می کنند. این دانه ها منبع خوبی از 
ویتامین B6، تیامین، منیزیم، مس، فسفر، منگنز، سلنیوم و ویتامین E هستند. برای حفظ تغذیه مناسب روزانه خود، این 

دانه ها را انتخاب کنید. آنها همچنین برای بهبود فرایند هضم و سالمت مغز شما بسیار مفید هستند.

زیاده روی در مصرف نمک منجر به ایجاد فشار خون می شود و رعایت الگوی غذایی با نمک پایین در کنترل این عارضه 
موثر خواهد بود. سرانه مصرف نمک در ایران، دو تا سه برابر میانگین جهانی است. در حالی که مصرف نمک زیادی، 
بیماری های خطرناکی به دنبال داردمصرف نمک در ایران، دو تا سه برابر میانگین جهانی است، اما نمی خواهیم قبول 
کنیم که مصرف غذاها و خوراکی های پرنمک، از مهم ترین عوامل ابتال به بیماری های غیرواگیر است. زیرا، منشا 
اغلب بیماری های غیرواگیر که شایع ترین آنها، بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت هستند، عامل فشارخون 
باالست و نمک به عنوان این عامل تلقی می شود. امروزه با مصرف تنقالت، فست فودها و تغییر سبک زندگی مردم، 
میزان بیشتری از چربی، نمک و قند وارد بدن انسان می شود، بنابراین ریسک ابتال به انواع بیماری ها افزایش پیدا می 

کند، در مقابل مصرف سبزی ها، میوه ها و تحرک مردم نیز کاهش یافته است.

 سالمت ایرانی ها با این خوراکی در خطر استمزایای تخم آفتابگردان

حتما شما هم در اطراف تان افرادی را دارید که بسیار محبوب 
اند به طوری که دوست دارید همیشه با آنها در تماس باشید. اگر 
به شخصیت این افراد نگاهی بیاندازید، خواهید دید که برخی 
رفتارها در تمام آنها مشترک است. افرادی که از نظر اکثریت 

جذاب اند، به اصطالح کاریزما دارند. 
آنها شنونده خوبی هستند: افراد جذاب، شنونده های خوبی 
هستند. زمانی که شما برای آنها حرف می زنید، مدام وسط حرف 
تان نمی پرند و تمام حرف هایتان را با دقت گوش می دهند. در 
واقع آنها به شما این حس را منتقل می کنند که حرف هایتان 
برایشان اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر شما هم می خواهید که در 

یک مکالمه چهره جذابی از خود نشان دهید، شنونده خوبی باشید.
بدون فکر حرف نمی زنند: افراد جذاب نه تنها شنونده 

های خوبی بلکه سخنگوهای توانمندی نیز هستند.
 آنها برای تک تک جمله هایی که می خواهند به زبان آورند، 
فکر و از بیان حرف های مبهم خودداری می کنند. اگر ما در 
کالمی که به زبان می آوریم محتاط نباشیم، پس از مدتی 
اطرافیانمان را از خود می رنجانیم اما اگر کالم مان فکر شده 

باشد، تاثیری مثبت خواهد گذاشت.
نصیحت های دیگران را جدی می گیرند

اگر کسی از شما بخواهد که در مورد موضوعی به او پیشنهاد 

دهید، بدین معنی ست که برای نظرات شما ارزش قائل است 
و به شما اعتماد دارد. چنین آدمی، از این جهت که غرور بی جا 
ندارد و از کمک گرفتن از دیگران خجالت نمی کشد، به چشم 

همه فردی جذاب و به یاد ماندنی جلوه خواهد کرد.
خود واقعی اش است: بسیاری از افراد زمانی که در جمعی 
قرار می گیرند، خود واقعی شان را از یاد برده و نقش بازی می 
کنند. اما این رفتار نه تنها جذابیتی نخواهد داشت، بلکه حس 
بدی هم به طرف مقابل منتقل می کند. اگر ما فردی دوست 
داشتنی باشیم، نیاز به نقش بازی کردن نداریم و همین واقعی 

بودن است که ما را در نگاه دیگران جذاب می کند.

 راز جذابیت انسان های دوست داشتنی چیست؟

آیه روز

و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که ]نیاز 
به[ دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار. )سوره االسرا/ آیه 111(

سخن روز

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات 
و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم. )جان ماکسول(
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

آگهــی استخــدام
شرکت یکتا پخش شرق

 با 15 سال سابقه پخش مواد غذایی و بهداشتی 
از میان جوانان عالقه مند به کار بازاریابی با شرایط ویژه استخدام می نماید. 

شرایط استخدامعنوان شغل

حداقل دیپلم- کارت پایان خدمت- آشنا به بازار و داشتن فن بیانبازاریاب )آقا/خانم(

لیسانس- کارت پایان خدمت - دارای سابقه کار مفیدسرپرست فروش )آقا(

متقاضیان محترم می بایست جهت انجام مصاحبه به آدرس شرکت 
واقع در سجادشهر- امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند. 

ساعت مراجعه: 9 الی 12 روزهای کاری  تلفن در ساعات اداری: 6- 32327144

آگهی جذب نیرو
به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در سفره خانه و بوفه نیازمندیم.

افراد با سابقه کاری 
در فست فود و سفره خانه 

در اولویت هستند.
- حداکثر سن 40 سال

- ساعات کاری 6 عصر تا 12 شب
- سرویس برگشت موجود است

09155622412

شرکت نوین ابتکار سالمت
 نیاز خود را مبنی بر به کارگیری 
یک نفر حسابدار مجرب از طریق 

آزمون اعالم می دارد. 
متقاضیان می توانند در ساعات 
اداری با شماره 32433800 

تماس حاصل فرمایند.

به چند کارگر ماهر جهت کار در 
کارخانه سنگ بری نیازمندیم.

09151614049 آژانس شبانه روزی الهیه 
واقع در الهیه 3، شهرک بهزیستی 

نیازمند تعدادی راننده 
به صورت تمام وقت می باشد.

09158619199- سبزه کاران 
32333060

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محسن بردبار فرزند  ظاهر 
به شماره شناسنامه 0880085241 صادره از قاینات 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران 
صادره از واحد دانشگاهی بیرجند به شماره 2412773 
مفقود گردیده  و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری  ارسال نماید.

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی

همراه با موسسه زالوپروران شرق
  ثبت 443

09021632273

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید 
کاغذ دیواری  و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

نقاشـی ساختمان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
  09156655054 - مهدی برگی

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی



۵
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پایان طرح »آرامش بهاری« با استقبال ۶۶ هزار زائر

فارس-رئیس اداره اوقاف شهرستان های بیرجند و درمیان از اتمام طرح نوروزی آرامش بهاری همزمان با سراسر کشور در ۸ بقعه و امامزاده این شهرستان ها با 
استقبال ۶۶ هزار زائر و مسافر نوروزی خبر داد. حجت االسالم اسماعیل مختاری با اشاره به برگزاری طرح نوروزی آرامش بهاری در جوار امامزادگان، اظهار کرد:            

این طرح از 2۸ اسفند آغاز و تا 14 فروردین  ادامه داشت که برپایی خیمه های معرفت از مهم ترین برنامه های این طرح به شمار می رود.

خبر ویژه

کشف شهاب سنگی ۵0  هزار ساله
 در نایبند خراسان جنوبی

کاری - حجت کمالی ملقب به مرد شهاب سنگی 
شهاب  کشف  از  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  ایران 
سنگی در 30 کیلومتری روستای نایبند شهرستان 
طبس  در روزهای ابتدایی سال 9۸ خبر داد.  وی با 
بیان اینکه این شهاب سنگ 700 گرم وزن داشته 
و فرسایش بسیار باالیی دارد، افزود: در حدود 40 
تا 50 هزار سال قبل این شهاب سنگ به زمین 
های  ترک  دچار  مدت  این  در  و  کرده  سقوط 
فراوانی شده است.مرد شهاب سنگ ایران خاطر 
نشان کرد: پس از آزمایشاتی که بر روی شهاب 
سنگ در دانشگاه فرانسه انجام خواهد شد به نام 
خراسان جنوبی ثبت  می شود. وی یادآور شد: پس 
از یک جستجوی 3  روزه  در این منطقه بکرکه 
ظرفیت باالیی دارد با  یک تیم  3 نفره موفق به 
کشف این شهاب سنگ شدیم.کمالی خاطر نشان 
اکتشافی  سفرهای  عازم  تیمم  با  زودی  به  کرد: 
در دیگر نقاط استان خواهیم شد به خاطر اینکه 
خراسان جنوبی هم مثل کرمان از  ظرفیت های 
بسیار باالیی برای کشف شهاب سنگ برخوردار 
است. وی افزود: با سفری که در زمستان به شهر 
طبس و مناطق کویری اطراف  آن داشتیم متوجه 

این موضوع بسیار مهم شدم. 
وی با بیان اینکه شهاب سنگ ها در همه مناطق 
دلیل  به  شد:  یادآور  کنند،  می  سقوط  یکنواخت 
اینکه طبس از اقلیم بسیار مناسبی برخوردار است 
می  دارا  را  خشکی  و  مناسب  کویری  موقعیت  و 
های  سنگ  شهاب  که  رود  می  آن  انتظار  باشد 
کشف نشده زیادی در این منطقه وجود داشته باشد 
وی با اشاره به اینکه  شهاب سنگ ها در مناطق 
کوهستانی به دلیل وضع آب و هوایی، ماندگاری 
کمتری نسبت به مناطق کویری و خشک دارند، 
افزود:  در دشت ها و کویر های ماسه ای خشک که 
فرسایش آبی کمتر و فرسایش بادی بیشتری دارند 
بهتر می توان شهاب سنگ ها را شناسایی و کشف 
کرد.به گفته مرد شهاب سنگی ایران، به دلیل وجود 
آهن آزاد در شهاب سنگ ها، فرسایش شیمیایی و 
مکانیکی شهاب سنگ در مناطق پر باران با سرعت 

باالیی  انجام می شود. 
وی ادامه داد: به همین دلیل عمر شهاب سنگ ها 
در مناطق کوهستانی و رطوبت دار زیر هزار سال 
است؛ ولی در مناطق خشک و کم باران ماندگاری 
تا 50 هزار سال در دشت های  شهاب سنگ ها 

ایران تخمین زده شده است.

“خطبه های آدینه”

نسل جوان از افتخار آفرینان
 انقالب درس بگیرند

حجت االسالم نوفرستی امام جمعه موقت بیرجند 
با اشاره به وجود جوانان مومن که همراهی با تاریخ 
انقالب دارند، گفت: در گام دوم انقالب تاکید شده 
است نسل جوان باید از کسانی که در این 40 سال 

افتخار آفریده اند درس بگیرند.
تقویت روحیه همدلی و هماهنگی

 برای رسیدگی به مشکالت سیل زدگان
حجت االسالم احمد نجمی پور امام جمعه سرایان 
هم با اشاره به سیل اخیر در کشور گفت: باید با 
تقویت روحیه همدلی و هماهنگی و انسجام بین 
همه نهادها و دستگاه های مرتبط بخش زیادی از 

درد و رنج مردم آسیب دیده را کم کرد.

انتصابات جدید در فرمانداری
 شهرستان هاي تابعه استان

صداوسیما- طی احکامی جداگانه از سوی استاندار 
فرمانداري  اجتماعي  و  امنیتي  سیاسي،  معاون 
شهرستان هاي زیرکوه و بشرویه معرفي شدند. بنابر 
اعالم اداره کل روابط عمومی استانداری، سیدصادق 
موسوي به عنوان معاون سیاسي ، امنیتي و اجتماعي 
فرمانداري شهرستان زیرکوه و مجیدکیال نیز به عنوان 
معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي فرمانداري بشرویه 
موسوی  صادق  سید  است  شدند.گفتنی  منصوب 
ترتیب  به  پست،  این  احراز  از  قبل  کیال  مجید  و 
بخشداران زهان و مرکزي بشرویه بودند. همچنین 
طی حکمی از سوي استاندار، علي یوسفي به عنوان 

بخشدار زهان از توابع زیرکوه منصوب شد.

پنج  تعریض  عملیات  گفت:  نهبندان  *فرماندار 
کیلومتر نخست محور نهبندان - شهداد با اعتبار 

15 میلیارد ریال در دست اجرا است.
*مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تا    97 اسفند   29 از  نفر  هزار   50 گفت:  درمیان 

چهاردهم فروردین در این شهرستان اقامت کردند.
*رئیس پلیس راه از وقوع 131 فقره تصادف جرحی 
و فوتی در محورهای مواصالتی خراسان جنوبی از 

ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون خبر داد.
*هواشناسی برای امروز  تا ظهر افزایش ابر، گاهی 

وزش تند باد را در استان پیش بینی کرد.
*رئیس میراث فرهنگی، طبس بیان کرد: در ایام  
نوروز حدود دو میلیارد و ۶۸3 میلیون ریال فروش 

صنایع دستی در شهرستان داشته ایم.

اخبار کوتاه

به  توجه  با  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  استاندار 
منابع محدود کشور باید اولویت های توسعه استان 
مردم محقق شود.  به حق  مطالبات  تا  مشخص 
به گزارش ایرنا، محمد صادق معتمدیان در دیدار 
افزود:  مود شهرستان سربیشه  نخبگان بخش  با 
ظرفیت های استان بسیار باال است که باید ظرفیت 
های بالقوه را بالفعل کنیم و این یکی از سیاست های 
ما است.وی گفت: فرهنگ غنی و پیشینه تاریخی 
منطقه نیازمند توجه استانی و ملی است که دستگاه 

ها باید این مساله را به جد مورد بررسی قرار دهند.
نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی با تاکید بر 
اینکه هر روستا ظرفیت خاصی دارد که باید تقویت 
شود، تصریح کرد: باید تدبیر دقیق شود تا این منطقه 

را به عنوان قطب گردشگری مطرح کرد.
وی اظهار کرد: ظرفیت های بومی هر منطقه باید به 
صورت عملیاتی تر شناسایی شود تا تصمیم گیری 

دقیق و صحیح در مساله توسعه صورت گیرد.
معتمدیان گفت: نیروی انسانی قوی یکی از مهمترین 
ظرفیت های تمامی شهرستان های استان است که 
اگر شرایط سرمایه گذاری تامین شود بدون شک 

شاهد اقدامات خوبی خواهیم بود. وی گردشگری 
مذهبی را از دیگر ظرفیت های استان به خصوص 
شهرستان سربیشه عنوان کرد و افزود: در صورت 
شناخت دقیق از ظرفیت ها خواهیم توانست به 
بهترین نحو از آن بهره مند شویم. استاندار معرفی 
نشدن ظرفیت ها را از مهمترین مشکالت موجود 
دانست و تصریح کرد: معرفی ظرفیت های استان 

وی  است.   9۸ سال  در  ها  اولویت  مهمترین  از 
گفت: خراسان جنوبی دارای مفاخر و دانشمندان 
تا  بزرگان  این  اما در معرفی  نامی است  صاحب 
چه حد ورود کردیم، چه تعداد از خیابان های ما 

با نام آنها است و تا چه حد مقام آنها را گرامی 
داشته ایم؟معتمدیان اظهار کرد: پدران علم همچون 
پروفسور معتمدنژاد جزو افتخاراتی است که استان را 
آماده برگزاری و میزبانی جشنواره ملی روزنامه نگاری 
و مطبوعات می کند که قابل تامل و مورد بررسی 
است.وی تامین زیرساخت های فرهنگی را از اولویت 
های مهم استان بیان کرد و افزود: مطمئنا در کنار 

تامین این مهم توجه به گردشگری از واجبات است 
زیرا اشتغال را به دنبال خواهد داشت.استاندار گفت: 
امروز بخش کوچکی از روستاهای خراسان جنوبی با 
مشکالت زیرساختی حاد رو به رو است و تعدادی 

هم با توجه به خشکسالی های چند ساله با مشکل 
مواجه شده اند اما اقدامات جمهوری اسالمی را در 
روستاها نباید نادیده گرفت.وی اضافه کرد: آبرسانی 
در برخی روستاها در مرحله دوم قرار دارد و در بخش 
گاز امیدواریم تا پایان دولت تدبیر و امید روستای 
بدون گاز در استان نداشته باشیم.معتمدیان با بیان 
اینکه حال و روز مردم در روستاها درموضوع اشتغال 
خوب نیست عنوان کرد: اشتغال، آب و احیای قنوات 
از مهمترین اولویت ها در روستاهای استان است.

وی از فعال شدن چند شهرستان استان در صنعت 
شترداری خبر داد و گفت: با توجه به قرارگیری در 
سال رونق تولید باید همه موارد برای تحقق این مهم 
مورد توجه جدی قرار گیرد.استاندار خراسان جنوبی با 
بیان اینکه امسال واحدهای صنعتی فعال را تقویت 
و واحدهای نیمه فعال را احیا خواهیم کرد، افزود: 
مشکالت مربوط به واحدهای صنعتی در کارگروه 

رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار می گیرد.
از  ادارات  نمایندگی  ایجاد  امروز  کرد:  اظهار  وی 
مطالبات مردمی است که دستگاه ها بنا به ظرفیت 
مناطق برای تسهیل در امور مردم باید این امر را 

محقق کنند.نماینده مردم نهبندان و سربیشه در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست تلفن 
همراه، تلفن ثابت شهر مود، گازرسانی به روستای 
چنشت و آسفالت روستای اسفزار به روستای گسک 
را از مهمترین مشکالت این بخش ذکر کرد و گفت: 
پزشک کشیک در درمانگاه مود از مهمترین خواسته 
شهرداری،  ساختمان  افزود:  افضلی  است.نظر  ها 
مود،  شهر  فرهنگ  خانه  دستی،  صنایع  بازارچه 
فرسوده بودن مدرسه، تجهیزات آتش نشانی و ایجاد 

نمایندگی ادارات از دیگر خواسته های مردم است.
وی نیروی انسانی قوی و مستعد را از مهمترین 
ظرفیت های سربیشه عنوان و تصریح کرد: بدون 
شک اگر این افراد دلگرم شوند توسعه به خودی 
خود اتفاق خواهد افتاد.دیدار با خانواده شهید حسینی 
چهکند، بازدید از مجتمع کشت و صنعت بیدمشک، 
بازدید میدانی از روستای تاریخی چنشت، بومگردی 
هریوند، زیارت امامزادگان و دیدار با نخبگان و مردم 
بخش مود از برنامه های سفر معتمدیان به این 
بخش بوده است. وی همچنین از قلعه تاریخی مود 
و نمایشگاه توانمندی بانوان این منطقه دیدن کرد. 

توسعه استان براساس شناسایی اولویت ها محقق می شود

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در 
پیامی به مناسبت آغاز سال 139۸، سال جدید را 

سال »رونق تولید« نام گذاری کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است: 
خدا را شکرگزارم که مقّدر فرمود امسال هم عید 
نوروز را که با میالد مسعود امیر مؤمنان و موالی 
مّتقیان همزمان شده است، به ملّت عزیز ایران 
مبارک هم میهنان  عیدتان  کنم؛  تبریک عرض 
با سالمت  با سعادت،  امیدوارم همه  شما  عزیز! 
جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون ماّدی و 
معنوی ان شاءا... این سال جدید را بگذرانید. تبریک 

ویژه عرض می کنم به خانواده  معّظم شهیدان و 
به جانبازان عزیز و خانواده های آنها و درود فراوان 
ارواح  و  بزرگوار  امام  مطّهر  روح  به  فرستم  می 
ُپرماجرایی  افزودند: سال  ایشان  مطّهر شهیدان. 
را گذراندیم. در این سالی که گذشت، ملّت ایران 
به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشه ها 
ایران.  ملّت  برای  داشتند  نقشه ها  بودند،  کشیده 
صالبت و بصیرت ملّت و هّمت جوانان، نقشه های 
دشمنان را خنثی کرد. در مقابِل تحریم های شدید و 
به قول خودشان بی سابقه  آمریکا و اروپا، ملّت ایران، 
هم در عرصه  سیاسی، هم در عرصه  اقتصادی یک 
واکنش محکم و مقتدرانه ای از خود نشان داد. در 
عرصه  سیاسی، مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم 
در  مردم  موضع گیری های  و  بهمن  بیست ودّوم 
طول ماه های این سال بود. مظهر موضع گیرِی 

تقابل اقتصادی، عبارت است از افزایش ابتکارات 
های  شرکت  چشمگیر  افزایش  فّنی،  و  علمی 
اساسی  و  زیربنایی  تولیدات  افزایش  دانش بنیان، 
داخلی که از جمله همین چند روز قبل از این، افتتاح 
فازهای متعّدد گاز جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح 
پاالیشگاه بزرگ بندرعّباس و از این قبیل کارهایی 
که انجام گرفته بود. بنابراین ملّت در مقابل دشمنِی 
دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، 
هیبت خود و عظمت خود را نشان بدهد و آبروی 
ملّت ما و آبروی انقالب ما و آبروی نظام جمهوری 

اسالمی ما بحمدا... افزایش پیدا کرد.
 مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی 
است؛ بخصوص در این ماه های اخیر، مشکالت 
معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است 
به مدیرّیت های نارسا در زمینه  مسائل اقتصادی 

که اینها حتماً بایستی جبران شود. برنامه هایی وجود 
دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان شاءا... این تدابیر 
در طول سال جاری، بایستی به ثمر بنشیند و مردم 

آثار آن را احساس کنند.
آنچه من عرض می کنم، این است که مسئله  
فوری کشور و مسئله  جّدی کشور و اولوّیت کشور 
اقتصاد  مسئله   در  است.  »اقتصاد«  مسئله   فعاًل 
مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش 
پول ملّی یک مسئله  مهم است، بحث قدرت خرید 
و  کارخانجات  مشکل  بحث  طور،  همین  مردم 
کم کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه ها از این 
قبیل است. اینها مشکالت است. آنچه من مطالعه 
کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این 

همه، عبارت است از »توسعه  تولید ملّی«.
سال 97 را ما سال »حمایت از کاالی ایرانی« 

اعالم کردیم. نمی توانم بگویم که این شعار به 
طور کامل عملی شد، اّما می توانم بگویم این 
شعار به صورت وسیعی مورد توّجه قرار گرفت 
و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم 
مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین 
قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله  »تولید« 
مطرح است. می خواهم مسئله  تولید را به عنوان 
به نظر  تولید  قرار بدهم. مسئله   فّعالّیت  محور 
من مسئله  محوری امسال است؛ لذا من شعار را 
امسال این قرار دادم: »رونق تولید«. باید همه 
تالش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اّول 
سال تا آخر سال ان شاءا... این معنا به صورت 
چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این 
مشکل  حّل  ان شاءا...  که  امیدواریم  شد،  طور 

اقتصادی راه بیفتد.

مقام معظم رهبری:  اولویت کشور اقتصاد است

آگهی تغییرات شرکت افرا شهر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4804 و شناسه ملی 10360063054 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
 جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ،مدرس ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، خیابان آیت ا...سعیدی شرقی مجتمع الماس ، پالک 50 ، 

مجتمع تجاری الماس ، طبقه دوم ، واحد 204 کدپستی 9713664496 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418521(

آگهی تغییرات شرکت پریوش خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1526 و شناسه ملی 10360032430 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، دشت علی آباد ، بلوکE15 ، کوچه ظفر24 ، خیابان اردیبهشت ، پالک 0 ، مجتمع بسیج ، 

طبقه چهارم ، واحد 1541 و کدپستی 9717994974 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )419165(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بهدان ساز )سهامی خاص( به شماره ثبت 219 و شناسه ملی 10360010272 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سید حمیدرضا خاتمی به شماره ملی 0651692105 و آقای 
سید شهاب خاتمی به شماره ملی 0920107028 و خانم سیده سارا خاتمی به شماره ملی 0924162848 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای اصغر درودی به شماره ملی 5749285979 به سمت بازرس اصلی و خانم عفت افضلی 

مهر به شماره ملی 0939081318 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418515(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بهدان ساز )سهامی خاص( به شماره ثبت 219 و شناسه ملی 10360010272 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید شهاب خاتمی به شماره ملی 0920107028 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم سیده سارا خاتمی به شماره ملی 0924162848 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمیدرضا خاتمی به 
شماره ملی 0651692105 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای سید حمیدرضا خاتمی )مدیرعامل( و مهر شرکت یا با 

امضای آقای سید شهاب خاتمی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418516(

آگهی تغییرات شرکت سامان راه ماژان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4474 و شناسه ملی 10360059319 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای احمدعلی اربابی زابلی به شماره ملی 3673463799 و آقای درمحمد 
شه بخش به شماره ملی 3719330710 و خانم نرگس عمید به شماره ملی 0937694444 و آقای سعید مسعودی مقدم به شماره ملی 
0651932327 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 - آقای احسان برقی به شماره ملی 3621451897 
به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم واعظی میاندشتی به شماره ملی 0073540366 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418518(

تاسیس شرکت معدنی زرین فتوح بیرجند )سهامی خاص( درتاریخ 1397/12/20 به شماره ثبت 5934 به شناسه ملی 14008214980 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: اکتشاف و استخراج )به جز 
معادن نفت و گاز و پتروشیمی( مواد معدنی، صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مفتح ، 
کوچه نواب صفوی 12 ، کوچه شهید مفتح 30 ، پالک 41 ، طبقه همکف کدپستی 9718899357 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
 طی گواهی بانکی شماره 675 مورخ 06/11/1397 نزد بانک ملی ایران شعبه شهرک شهید مفتح با کد 9036 پرداخت گردیده است. اعضای
هیئت مدیره آقای حجت طالبی به شماره ملی 0651008441و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم زهرا کیانی به شماره ملی 0943200954و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد طالبی به شماره ملی 
 1050845511و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای آقای محمد طالبی )رئیس هیئت مدیره( و آقای حجت طالبی )مدیرعامل( شرکت به همراه 
 مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل :

طبق اساسنامه بازرسان خانم عصمت فتوحی راد به شماره ملی 0946842728 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
غالمرضا فتوحی راد به شماره ملی 5239863806 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418520(

آگهی تغییرات شرکت افرا شهر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4804 و شناسه ملی 10360063054 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ایمان حسین زاده به شماره ملی 0651923964 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای علی مالکی بیرجندی به شماره ملی0651862124 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حیدری به شماره ملی 
0640019625 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و قراردادها با امضای آقای ایمان حسین زاده )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای آقای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418522(

آگهی تغییرات شرکت افرا شهر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4804 و شناسه ملی 10360063054 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ایمان حسین زاده به شماره ملی 0651923964 و آقای علی مالکی 
بیرجندی به شماره ملی0651862124 و آقای سعید حیدری به شماره ملی 0640019625 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم زهرا نیکوکار به شماره ملی 0653198884 به عنوان بازرس اصلی و آقای فریدون بنیادی به شماره ملی 

0650938313 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )418523(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 4377 و شناسه ملی 10360058303 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از خراسان جنوبی، بیرجند، به آدرس 
جدید: خراسان جنوبی، زیرکوه،بخش مرکزی دهستان زیرکوه. روستا بمرود، محله باال، کوچه ناصری، خیابان مخابرات، پالک0، طبقه همکف 
با کدپستی 9767143434 تغییر یافت. 2 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت: تولید، فرآوری، 
بسته بندی و توزیع محصوالت کشاورزی غذایی و دارویی )فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( * ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 

مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )419162(

آگهی انتقالی شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 4377 و شناسه ملی 10360058303 به استناد صورتجلسه مجمع 
 عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/29 و آگهی مکانیزه به شماره 139730408276002302- 1397/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی خراسان جنوبی، بیرجند، به آدرس جدید: خراسان جنوبی، زیرکوه،بخش مرکزی دهستان زیرکوه. 
روستا بمرود، محله باال، کوچه ناصری، خیابان مخابرات، پالک0، طبقه همکف با کدپستی 9767143434 انتقال یافت.لذا شرکت مذکور 

تحت شماره  116 به ثبت رسیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرکوه )419163(

آگهی تغییرات شرکت شفا گستر خاور )سهامی خاص( به شماره ثبت 3158 و شناسه ملی 10861164864 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرسین و برابر گواهی شماره 
924/2152/72 مورخ 1397/11/07 بانک کشاورزی شعبه بیرجند مبلغ شش میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید 
 لذا سرمایه شرکت از مبلغ دوازده میلیارد ریال به مبلغ هیجده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : 

سرمایه شرکت مبلغ هیجده میلیارد ریال منقسم به 1800000 سهم ده هزار ریالی با نام که کال نقدی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )419166(

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا ۳ پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
۳۱۵۵0

طاهری: ۰۹۱۵۳۴۰۱۱۸۶ قاسمی: ۰۹۱۵۱۶۰۶۸۳۶

قابل توجه ساسمانها،ادارات ،نهادها دولتی وخصوصی خزاسان جنوبی وشهزستان بیزجند 
 وهمشهزیان  گزامی

 
 

قتت، جومتته،ومتت جووودفترسرپرستتتروزنامه تتیو تته )موسسههم موعوتههپیا  خههپا  ههپوز    مهه و 
مشتزک  1398بزای سال  بٍ شزح جذيل سیز استان خزاسان جىًبی در (دمیه واقتصهدونوجایران مشهر 

 .می پذیزد
 بیزجىاذ:  بٍ وشااوی   کافزم اشتزي دریافت  مشبًرريسوامٍ یاريسوامٍ َای َزیک اس  در صًرت تمایل بٍ اشتزاک 

 32342607- 8:مزاجعٍ ي یا باا شامارٌ تنفاه َاای     طبقٍ ايل ،11پالک  - 27ي 25بیه غفاری  -خیابان غفاری
 تماس حاصل فزماییذ. 32342014ومابز:

   09030643819 :شمارٌ  تنگزام                           کاوال تنگزام    

                                                                                               
 و موسسم موعوتپیا گ وه زسپنم  ی  خپا  پوز    م زو بط تموما 

 

 ) قیمت ها به ریال(                 8931درسال  جدول تعزفه اشتزاک نشزیات گزوه رسانه ای پیام خاوران امزوس                       
 مالحظات یکسالــه ماهه6 ماهه9 نام روسنامه

 "قذس خزاسان "ريساوٍ یک وسخٍ ريسوامٍ رایگان ارسال  000/320/4 000/160/2 000/080/1 قذس  
 خًاوذوی ريساوٍ یک يیژٌ وامٍ  رایگان  ارسال 000/600/3 000/800/1 000/900 ي ایزان جام جم  

 "َمشُزی استاوُای خزاسان"ريساوٍ یک وسخٍ رایگان ارسال 000/600/3 000/800/1 000/900 َمشُزی
 ی َمزاٌ با ريسوامٍيیژٌ وامٍ َای مختنف اقتصادارسال رایگان  000/400/5 000/700/2 000/350/1 دویای اقتصاد

 اقتصاد  ودنیای جم،همشهزی،ایزان جام قدس، های روسنامه 31 اطالعیه پذیزش اشتزاک سال   
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

* »محمود احمدی نژاد بازداشت شد« این خبری 
بود که در کانال های تلگرامی و شبکه های مجازی 
دست به دست می شد اما مشاور رسانه ای احمدی نژاد 
آقای  بازداشت  خبر  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
احمدی نژاد صحت دارد گفت: ما هم این خبرها را 

دیدیم و فقط خندیدیم.
* فرمانده کل ارتش با حضور مجدد در گلستان 
در نشست با مسئولین شهرستان گمیشان گفت: 
تا آخرین روز و برگشت زندگی عادی، در  ارتش 
جمهوری  ارتش  بود.  خواهد  منطقه  مردم  کنار 
قوا  کل  فرمانده  دستور  اساس  بر  ایران  اسالمی 
نیروهای انسانی و تجهیزات لجستیکی خود را به 

منطقه اعزام کرده است.
* سید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان 
نوشت: برجام قوی ترین رژیم راستی آزمایی هسته ای 
است که جهان تا به حال تجربه کرده است. برجام می 
تواند یک مدل برای هر توافق آینده با کره شمالی باشد.
* فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( گفت: 
احداث سدهایی که از گذشته سپاه انجام داده است 
مانند سد کرخه، سد گتوند، سد کارون 4 و سد کارون 
3 این هاست که خوزستان را حفظ کرده و گرنه 18 

هزار مترمکعب در ثانیه آب روی خوزستان آمده بود.
*حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس گفت: برجام مرده و بهتر است دیگر 
سر این قبر روضه نخوانیم و دولت هم باید جنازه 

برجام را هر چه زودتر دفن کند.
* بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
دیدارش با رئیس جمهور روسیه خواستار استفاده مسکو 
از تمامی نفوذش در سوریه برای جلوگیری از حضور 

دائمی ایران در این کشور شد.
* منابع دیپلماتیک اعالم کردند، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از »ترقوزآباد« مکانی که نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مدعی شده بود یک »انبار اتمی« است، 

بازرسی به عمل آورده اند که یک قالیشویی است!
* رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین 
چهارگانه FATF می گوید: بسیاری از منافع ملی دچار 
کشمکش های سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خالف 
منافع ملی بود، چرا سال 8۶ تصویب کردید؟  می خواهم 

بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟
* وزیر خارجه ایران به همتای آمریکایی توصیه کرد 
که به جای سوءاستفاده غیرمعمول و سیاست زده از 
درد و رنج انسان ها در حوادث طبیعی، به وضعیت 
مصیبت زدگان داخل آمریکا که ماه هاست از حوادث 

طبیعی در رنج و عذابند، رسیدگی کند.
* برایان هوک نماینده ویژه ایاالت متحده در امور 
ایران می گوید: هدف همه فشارها علیه جمهوری 
اسالمی ایران، تغییر رفتار این رژیم است و آمریکا 

اکنون از حمایت دیگر کشورها برخوردار است.
* رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه چرا در جلسه 
مقام معظم رهبری، رئیس جمهور حضور نداشت، 
گفت: افرادی که در حوزه اجرا فعالیت می کردند 

حاضر شدند، دلیل خاصی وجود نداشت. 

تصویب  از  سالمت  بیمه  عالی  شورای  دبیر   *
پزشکی  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  تعرفه های 
هیئت  مصوبه  بنابر  گفت:  و  داد  خبر   ۹8 سال 
بخش  در  جاری،  سال  در  تعرفه ها  این  دولت، 
دولتی به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی 

13 درصد رشد خواهد داشت.
روز  برای  را  دالر  قیمت  بانک ها  صرافی های   *
پنجشنبه، 13 هزار و 200 تومان اعالم کرده اند. این 
صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 13 هزار و 100 
تومان خریداری می کنند. قیمت فروش دالر نسبت به 

روز کاری قبل تغییری نداشته است.
کارمندان  حقوق  مجلس،  مصوبه  طبق   *
افزایش  درصد   10 اِعمال  با   ۹8 سال  در  دولت 
خواهد  همراه  تومانی  هزار   400 افزایش  و  حقوق 
وزارت  حقوقی  معاون  گفته های  طبق  بود، 
میزان  به  معلمان  برای  مقدار  این  آموزش وپرورش 
است. پلکانی  به صورت  افزایش  درصد  تا 20   10
* اصالنی عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
گفت: با توجه به آنکه شورای عالی کار سال گذشته با 
افزایش ۶0 هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران 
روزهای  در  دولت  هیئت  امیدواریم  کرد،  موافقت 
آغازین سال ۹8 این مصوبه را تأیید کند تا در فیش 

های حقوق فروردین ماه کارگران اعمال شود.
* وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح جدید تامین 
مسکن که توسط رئیس جمهور رونمایی شد، گفت: 
تسهیالتی که برای این واحدها در نظر گرفته شده، 
تقریبا ۶0 درصد نسبت به تسهیالتی که تا اسفند سال 

گذشته ارائه می شد، افزایش پیدا کرده است.
* معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: بارش های اخیر 
گرچه برخی از مردم را آزرده خاطر کرده، اما برای حوزه 

بخش کشاورزی نوید سال پر محصولی را می دهد.
* وزیر رفاه گفت: برای مددجویانی که سرپرست 
خانوار هستند عالوه بر کمک های دولت، بهزیستی 
برای  تومان کمک بالعوض  میلیون  مبلغ 10  نیز 

بازسازی مسکن به آنها پرداخت می کند.
* یک کارشناس بازار طال و سکه با بیان اینکه سکه 
تمام در حدود 4۶0 هزار تومان حباب دارد، گفت: به 
دلیل عدم فعالیت واحدهای صنفی در ایام تعطیالت 
عید نوروز و وجود تقاضا برای سکه، ارزش سکه تمام 

روند صعودی به خود گرفت. 
* کمیسیونر اروپا برای کمک های بشردوستانه و 
مدیریت بحران اعالم کرد: در پی سیالب های شدید 
در ایران مقدار اولیه 1.2 میلیون یورو حمایت فوری برای 
کمک به جوامع بسیار آسیب پذیر اختصاص داده ایم.

 امام رضا علیه السالم فرمودند :
كِر لَُه ولِلوالَدیِن، فََمن لَم یَشُكر والَِدیِه لَم یَشُكِر ا... إنَّ ا... عز و جل ... أَمَر بِالشُّ

بی تردید، خداوند عز و جل . . . انسان را به سپا گزاری از خدا و پدر و مادر، فرمان داده است. 
پس کسی که سپاسگزاِر )قدرشناِس( پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاسگزاری نكرده است .
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کوتاه از دنیای اقتصاد

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: با سیاست گذاری 
درست و هماهنگ می توانیم تالش های دشمن 
صفحه  در  همتی  عبدالناصر  کنیم.  خنثی  را 
اینستاگرامی خود نوشت: سال ۹8 را صاحب نظران 

از دو زاویه پیش بینی می کنند:
1-  تشدید مشکالت : تأثیر بیشتر تحریم های 
تورم  تشدید  نفتی،  درآمدهای  کاهش  آمریکا، 
رشد  بیشتر  کاهش   ، نقدینگی  هجوم  رکودی، 

اقتصادی و ...
2- غلبه بر مشکالت: کند شدن تیغ تحریم ها ، 
افزایش مبادالت با همسایگان و کشورهای دوست، 
کاهش قابل توجه واردات غیر ضرور ، رونق تولید 
 ملی ، افزایش صادرات غیر نفتی ، کنترل بازار ارز ،
 توان مهار نقدینگی و ... در یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار و با علم بر توانایی ها، از زاویه دوم که زاویه 

مقاومت اقتصادی است، با سیاست گذاری درست 
و هماهنگ می توانیم تالش های دشمن را خنثی 
کنیم. در سال ۹۷ نیز با القائات آمریکا در مقاطعی، 
چند صباحی فضای ناامیدی در کشور حاکم شد، 
اما با سیاست ها و اقدامات درست، علیرغم تشدید 
آمریکا اصلی  برنامه  مردم،  معیشتی   مشکالت 

 تا حدودی شکست خورد. 

نوبخت قول داد 
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به اولویت کار این سازمان برای سال ۹8 
اظهار کرد: با توجه به اینکه ما با محدودیت منابع و 
تعداد باالی اهداف و طرح های عمرانی و اجتماعی 
مواجه هستیم قطعا باید تغییراتی در شیوه تخصیص 
منابع و مصارف ایجاد کنیم. وی ادامه داد: ممکن 

است گفته شود برخی با دریافت ارز 4200 تومانی 
مایحتاج مردم را به کشور وارد نکرده و یا بعضا 
اجناسی را بر مبنای نرخ ارز دولتی به مردم عرضه 
لذا در نظر داریم که خودمان بر مبنای  نکردند، 
نیاز  مورد  محصوالت  واردات  به  اقدام  ارز4200 
مردم کرده و به واسطه کاال برگ های الکترونیکی 
و روش های دیگر بر اساس اراده مجلس و دولت 
آن ها را بین اقشار جامعه توزیع کنیم. وی گفت: 
تصمیم ما این است که قیمت ارز و نوسانات آن 
نزنیم.  گره  آن ها  مایحتاج  و  مردم  زندگی  به  را 
تعیین  برای  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای 
حقوق کارمندان دولت در سال ۹8  تکلیف 
اِعمال 10 درصد افزایش حقوق و افزایش 400هزار 
دارد،  تأکید  را مصوب کردند.این مصوبه  تومانی 
دولت مکلف است در سال ۹8 برای همه کارکنان 

دولت به صورت مساوی 400 هزار تومان را به 
بازنشستگی،  تا شامل  تبدیل کند  ضریب ریالی 
اضافه کار شود و عالوه  و  پایان خدمت  پاداش 
بر آن با منابع پیش بینی شده تا 10 درصد جداگانه 
به حقوق افراد اضافه خواهد شد. حمیدرضا حاجی 
بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در 
این رابطه گفته بود: با منابعی که در مجلس مصوب 
کردیم هم 400 هزار تومان ثابت و هم افزایش 
10 درصدی تحقق پیدا می کند و پایین ترین حقوق 
یعنی یک میلیون و 240 هزار تومان 43 درصد 
رشد و حقوق های باال حدود 11 درصد رشد خواهند 
داشت، منبع الزم برای اینکه دولت عالوه بر 400 
هزار تومان 10 درصد حقوق ها را افزایش دهد در 
مجلس مصوب شده و 3۹ هزار میلیارد تومان برای 
این، 4500  بر  عالوه  است.  شده  پیش بینی  آن 

میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری با هدف 
است  شده  گرفته  نظر  در  حقوق  همسان سازی 
و با این مصوبه مجلس بیش از 3 میلیون نفر از 
کارمندان دولت و بازنشستگان که حقوق شان زیر 
3 میلیون تومان است افزایش باالیی را خواهند 
داشت و آنهایی که حقوق شان تا 5 میلیون است 

نیز از این رشد برخوردار می شوند.

از پیش بینی های اقتصادی تا حقوق کارمندان در سال 98

کوتاه از سیاست

سیزدهم فروردین ماه، اولین قسمت سری تازه 
برنامه دورهمی روی آنتن رفت و با واکنش های 
مدیری- مجری  مهران  رو شد.  روبه  جنجالی 
برنامه در این برنامه انتقادات زیادی به مجموعه 
دولت و نحوه کمک رسانی آنها به سیل زدگان 
وارد کرد که البته این انتقادات با واکنش فعاالن 
معاون  حتی  و  شد  رو  به  رو  مجازی  فضای 
سیما هم تذکر گرفت. سید مرتضی میرباقری 
و  اتفاق  این  به  واکنش  در  سیما  معاون 
جهت گیری  گفت:  »دورهمی«،  برنامه  حاشیه 

و  نقد  که  است  مشخص  »دورهمی«  برنامه 
همگان  و  می دهد  انجام  سازنده  انتقادهای 
برنامه  نظیر  طنز  برنامه های  رسالت  می دانند 
»دورهمی« پرداختن به نکات مختلف اجتماعی، 
سیاسی و... با دستمایه طنز است. برخی از تعابیر 
مهران مدیری مجری برنامه که در اولین شب 
اتفاقات سیل و حضور مسئوالن در صحنه  به 
و خبررسانی در تلویزیون پرداخت آن طور که 
باید متوازن و منصفانه نبود و بایستی مالحظات 
تذکر  زمینه  این  در  که  می شد  انجام  بیشتری 

فراتر  البته  واکنش ها  است.  شده  داده  الزم 
به  بود که  وحید یامین پور  بار  این  و  رفت 
دولت  منتقد  و  اصولگرا  فعال  این  آمد.  میدان 
به سخنان جنجالی مهران مدیری  واکنش  در 
سه شنبه شب  برنامه  در  کشور  مدیریت  درباره 
»دورهمی«، در توییتی نوشت: »گیرم ما منتقد 
تعابیری  با  باشیم ولی  آقای روحانی و دولتش 
که از مجری دورهمی درباره مسئولین شنیدم، 
شرمسار و سرافکنده  شدم. ترکیبی از تحقیر و 

تمسخر و تزریق ناامیدی.«
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز 
از قافله عقب نماند و نوشت: مشکل فقط از آن 
اجرا  انتقادی  استندآپ  که  نیست  »مدیری« 
می کند. مشکل از آن »مدیری« است که انتقام 

را به جای انتقاد در گوشی او زمزمه می کند. 
ستاد  جلسه  در  رحمانی فضلی  عبدالرضا 
و  خبرها  برخی  کرد:  اظهار  پلدختر  بحران 
هر  کرد:  بیان  است. وی  بی انصافی  گزارش ها 
چند که می گوییم برای خدا و مردم کار می کنیم 
به  مجازی  فضای  در  دروغ  و  جعل  وقتی  اما 
خدمات رسانی یک نهاد نسبت داده می شود همه 

به  اشاره  با  بی انگیزه می کند. رحمانی فضلی  را 
یکی از برنامه های اخیر صدا و سیما که در آن 
مجری با لحنی تمسخر آمیز عملکرد مسئوالن 
در امداد رسانی به سیل زدگان و مهار سیل را 
زیر سوال برد، تصریح کرد: واقعا نمی دانم از چه 
زمانی مسخره، تحقیر، بی اعتماد و ناامید کردن 
از  برخاسته  که  مسئوالنی  به  توهین  و  مردم 
رای مردم هستند هنر شده است؟! وزیر کشور 
با بیان اینکه ما چنین هنری نداریم، ادامه داد: 
عذرخواهی فایده ای ندارد و حتما رئیس صدا و 
عده ای  داد:  ادامه  وی  کند.  برخورد  باید  سیما 
هم شروع به کف زدن برای این فرد می کنند 
رحمانی فضلی  است.  بدتر  نیز  وی  کار  از  که 
اینکه آن شب عده ای در سیل گرفتار  بیان  با 
بودند، اضافه کرد: کشور ما سیل خیز است؛ مگر 
دولت و مسئوالن سیل را آورده اند؟! وزیر کشور 
خاطرنشان کرد: تمام کشور پای کار آمده اند اما 
یک آقایی به اسم هنر می رود و همه را مسخره 

می کند و حضار هم کف می زنند.
اطالع رسانی  دبیر شورای  معزی  علیرضا 
دولت نیز گفت:»مدیران رسانه ملی صریح و شفاف 

بگویند که این ذبح و استهزای امید، در غوغای 
تمام می شود  قهر طبیعت، شبی چند  و  تحریم 
از جیب این ملت گرفتار؟ دولت به کنار، حداقل 
مروت را در حق امدادرسانان و هزاران نفر که در 
کنار سیل زدگان ایستاده اند، مراعات کنید.«گفتنی 
است مهران مدیری با لحن تمسخرآلود در برنامه 
سال  بگویم.  چه  نمی دانم  گفت:»واقعا  دورهمی 
گذشته، همین موقع ها بود که »دورهمی« تمام 
شد. من هرچه بلد بودم آن دوره درباره مشکالت و 
اتفاقات کشور گفتم، با زبان تندی هم گفتم اما االن 
انگار همه ما می گوییم ای کاش پارسال بود.« 
این مجری ادامه داد: »سال ۹۷ شاهکار کردید. 
این وضعیت اقتصاد است، این وضعیت معیشت 
مردم است، این وضعیت قیمت ارز است و این 
وضعیت زلزله و جدیدا سیل است و این وضعیت 
هزار تا چیز دیگر است. چکار می کنید با خودتان، 
چکار می کنید با ما.« مدیری افزود: »گفتند این 
ویژه برنامه سیزده بدر است و اوقات مردم را تلخ 
نکن، به مردم امید بده، گفتم چشم همه ما را 
امیدوار کن، همه ما را همین طور امیدوار نگه دار، 

ما را با امید خفه کن.«

دورهمی  پرسر و صدای مهران مدیری !

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
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به یک نیرو ی آقا برای کار در خشکشویی به صورت 
دوشیفت نیازمندیم.   ۰۹۳۳۵6۱۱664


